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  موجز

نسان يف مجهورية كوريـا     العواقب الوخيمة النامجة عن االنتهاكات الفادحة والواسعة النطاق حلقوق اإل           
 من املستوى الوطين وحىت املستوى  على مجيع املستويات، ابتداًء عاجالًاًالشعبية الدميقراطية تتطلب إيالءها اهتمام

وتثري االنتهاكات املنتشرة للحق يف الغذاء ويف مواد أساسية أخرى، وحلق الفرد يف األمن على شخـصه،        . الدويل
 ضعف معينة نفسها يف حالة      فئاتوجتد  . ائل املتصلة حبق اللجوء واهلجرة، قلقاً خاصاً      وللحريات األساسية، واملس  

 اإلضـرار هبـم     وعـرب ومأساة البلد هي أن أصحاب السلطة يسعون للبقاء على حساب أغلبية السكان             . كبري
سان يف البلد   لذا كان من املهم تناول حتدي حقوق اإلن       . من العقاب فالتون  وراء تلك االنتهاكات حمصنون       وهم

 االنتهاكات ومحاية حقوق اإلنسان مبزيد من الفعالية وضمان مساعدة          حتديد كيفية منع  من منظور مييل أكثر إىل      
  .تتسم بدرجة أكرب من الفائدة ومتكني الشعب من اإلسهام بصورة أكرب يف إطار دولة مطلقة النفوذ ومع من ميثلها

 األجلني القصري والطويل، خدمـة للبلـد املعـين          يف ال سيما ويشجع املقرر اخلاص على اختاذ تدابري، و        
 األجل القصري هو ضرورة تـوفري       يفوما يتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل البلد        . وللمجتمع الدويل على حد سواء    

الغذاء وغريه من السلع األساسية الالزمة للمحتاجني إىل املساعدة ومتكينهم من احلـصول علـى ذلـك فعليـاً                   
دون تـدخل   رزقـه    سبل كسب لشعب من القيام بأنشطة اقتصادية لتلبية احتياجاته األساسية وتكملة          ا  ومتكني

الدولة؛ وعدم معاقبة الذين يطلبون اللجوء إىل بلد آخر ويعادون إىل بلدهم؛ ووضع حد لعمليات اإلعدام العلين                 
والتعاون بصورة فعالة على تسوية     والنتهاكات أمن الفرد وغري ذلك من انتهاكات احلقوق واحلريات األساسية؛           

  .مسألة األجانب الذين خيتطفهم البلد؛ واالستجابة بصورة بناءة لتوصيات املقرر اخلاص

 األجل األطول، لتحديث نظامها الوطين بإجراء  يفمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تسعى،جل وينبغي  
ختاذ تـدابري   وال أكرب للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛       الًإصالحات تضمن مشاركة شعبية أكرب يف العملية وامتثا       

 امليزانيات الوطنية، مبا يشمل امليزانيات  وإعادة ختصيص"األولوية للشعب"إمنائية منصفة قائمة على سياسة قوامها 
واحلريات  القطاع االجتماعي؛ واختاذ تدابري أوسع بشأن األمن الغذائي؛ وضمان األمن الفردي             لفائدةالعسكرية،  

  .الفردية بإلغاء املراقبة املنتشرة ونظام املخابرات، وإصالح القضاء ونظام السجون، وااللتزام حبكم القانون

ويدعى اجملتمع الدويل إىل اختاذ عدد أكرب من التدابري النشطة فيما يتعلق باألمور املذكورة أعاله واعتماد                  
 مع وضع مسؤولية سلطات الدولـة يف االعتبـار الواجـب            هنج متكامل للحث على توفري محاية أكرب للسكان       

  .ومساءلتها عن أعمال العنف واالنتهاكات املتفشية واملتكررة اليت سببت معاناة ال حد هلا ملاليني األبرياء
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  احملتويات

  الصفحة  الفقـرات  
  ٤  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٤٩- ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوضع  - ثانياً 

  ٥  ١٧- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يةالغذاء واملواد األساسية الضرور  - ألف   
  ٨  ٢٦- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمن الفرد على شخصه  - باء   
  ١٠  ٣٣- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلريات  - جيم   
  ١١  ٣٩- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجوء واهلجرة  - دال   
  ١٣  ٤٩- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفئات اخلاصة  - هاء   

  ١٤  ٦١- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقاية، واحلماية، واإلمداد واملشاركة  - ثالثاً 
  ١٧  ٦٣- ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراسالت  - رابعاً 

  ١٧  ٧٨- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية - خامساً 
  ١٧  ٧١- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية كوريا  - لف أ  
  ١٩  ٧٨- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان  - باء   

  ٢١  ٨١- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات - سادساً 
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  مقدمة -  أوالً
ومت منذ ذاك احلني جتديد الوالية سنوياً ويقدم        . ٢٠٠٤أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية املقرر اخلاص يف عام            -١

ويـشكر  .  إىل اجلمعية العامة   واآلخرأحدمها إىل جملس حقوق اإلنسان      : يف السنة املقرر اخلاص يف الوقت احلاضر تقريرين       
املقرر اخلاص حبرارة احلكومات وأعضاء اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة وكيانات أخرى، ممن ساعدوا على تـوفري            

 مع هذه الوالية على الـرغم مـن         من املؤسف أن سلطات البلد املعين قد رفضت التعاون        و .ألجل هذا التقرير  املعلومات  
  .٢٠٠٩ ومطلع عام ٢٠٠٨ويغطي هذا التقرير عام . اجلهود اليت بذهلا املقرر اخلاص للتعامل مع البلد بصورة بناءة

  الوضع -  ثانياً
يعيشون حتت نظام حكم غـري        مليون نسمة  ٢٣عدد سكان مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يناهز          - ٢

والبلد . أبدت السلطات شيئاً من االنفتاح يف التعامل مع اجملتمع الدويل خالل السنوات األخريةولقد . )١(دميقراطي
 والعهد الـدويل    ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     : قوق اإلنسان، هي  طرف يف أربع معاهدات حل    

 واتفاقية  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛    لى   واتفاقية القضاء ع   ؛اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
وتبيَّن يف اجلدول املرفق هبذا التقرير العالقات اليت يقيمها البلد مع هيئات الرصد والتزامات اإلبالغ . حقوق الطفل
  .٢٠٠٩ولقد حان موعد مثول البلد أمام جلنة حقوق الطفل الستعراض تقريره األخري يف عام . ذات الصلة

 أصبح البلد أكثر انفتاحاً للمعونة الدولية وأبدى     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ات اليت اجتاحت البلد يف عامي       منذ الفيضان   - ٣
ولقد شرع البلـد،  ).  باء أدناهالفرعانظر (تعاوناً جيداً نسبياً مع وكاالت األمم املتحدة املعنية واملكلفة بتسليم املعونة            

فقـام،  . ليت رمبا تأثرت بعالقته باملعاهدات املشار إليها أعالهباإلضافة إىل ذلك، يف إجراء بعض اإلصالحات القانونية ا   
وبـدأ،  . ، بإصالح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤على سبيل املثال، يف الفترة بني عامي        

يف جماالت ملحة  خارج البلد لتمكينها من توفري املساعدة  منأيضاً، يتعامل من جديد مع بعض املنظمات غري احلكومية   
كاملعونة الغذائية، والصحة واملرافق الصحية واإلغاثة يف حاالت الكوارث والتأهب لتلك احلاالت، وإصالح املؤسسات          
اليت تأوي األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك على الرغم من أنه أرغم بعض هذه املنظمات على مغادرة البلد قبل عـدة                    

  . األنشطة املتصلة بعقد حلقات دراسية بدعم من االحتاد األورويبوفتح البلد أبوابه إلقامة بعض. سنوات

                                                      

 Kie-Duck Park and Sang-Jion Han:  حقوق اإلنسان يف البلد، انظرعنلالطالع على آخر املؤلفات  )١(

(eds.), Human Rights in North Korea: Towards a Comprehensive Understanding, The Sejong Institute, 

Seoul, 2007; White Paper on Human Rights in North Korea, Korean Institute for National Unification, 

Seoul, 2008; Haksoon Paik and Seong-Chang Cheong (eds.), North Korea in Distress: Confronting Domestic 

and External Challenges, the Sejong Institute, Seoul, 2008; International Perspectives and Challenges 

concerning North Korean Human Rights, Proceedings of the International Symposium on North Korean 

Human Rights, National Human Rights Commission of Korea, Seoul, 2008; CRS Report for Congress: The 

North Korean Economy: Leverage and Policy Analysis, Congressional Research Service, Washington, 2008; 

Country report: North Korea, Economist Intelligence Unit, London, 2008. 
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ولكن ال يزال إعمال حقوق اإلنسان يف البلد يثري قلقاً بالغاً عموماً كما ال يزال الوضع مروعاً وباعثـاً                     - ٤
 وهي على وجه التحديـد    " Juche"ويرضخ البلد حتت حكم احلزب الواحد املبين على إيديولوجية          . على اليأس 

إيديولوجية قائمة على أساس االعتماد على الذات، وهي يف الواقع نوع من القومية اليت يشكل احلاكم دعامتـها      
فيوجد يف القمة نظام قمعي يرتع إىل حتقيق الدوام الشخصي وهـو نظـام           . واليت ترتكز إىل جهاز دعاية متشدد     

 جو من اخلوف ويشجَّع األفراد على الوشـاية      فيعيش الشعب يف  . يعرِّض عامة الشعب ملعاناة ال تطاق وال تنتهي       
ويعيش املسؤولون أنفـسهم، ومـن بينـهم        . ومتارس الدولة رقابة شديدة على السكان     . بعضهم بالبعض اآلخر  

 كانـت ولقد . لإلبالغ عن زمالئهم" إطالق صفارة اإلنذار"الدبلوماسيون، يف خشية دائمة ألهنم يشجَّعون على      
هنج سياسة فرِّق تسد على مستويات متعددة ثقافة قائمة على نشر عدم الثقة ول الراعي السلطات على مر السنوات

  .وخلقت جواً من عدم االستقرار الكبري لعامة الشعب

القائمة على منح األولوية للشؤون العسكرية،      " songan"وازدادت األمور تعقيداً بانتهاج النظام سياسة         - ٥
اليت اشتركت فيها الواليات املتحدة األمريكية والصني       السداسية  ادثات  حملاوسعت  . فسلح نفسه بالسالح النووي   

واالحتاد الروسي واليابان ومجهورية كوريا ملمارسة ضغوط على البلد ومحله على التخلي عن الـسالح النـووي      
 يونغبيونغ،   لتعطيل املرافق النووية يف    ٢٠٠٨واختذت بعض اخلطوات البناءة يف عام       . مقابل احلصول على املعونة   

 بسبب خالف حول    ٢٠٠٨ولكن أوقفت تلك اخلطوات يف هناية عام        . يشمل تدمري برج التربيد املوجود فيها       مبا
ويؤمل أن تواَصل هذه احملادثات يف املستقبل نظراً إىل أن وجود جو إجيايب .  التحقق من عملية التعطيليةمسألة كيف

  .ضع حقوق اإلنسان يف البلدعلى ذاك الصعيد قد يساعد أيضاً على حتسني و

  .اً كبرياًعدد من املسائل اجلديرة بإيالئها اهتمامليف الفقرات أدناه وصف و  - ٦

   الغذاء واملواد األساسية الضرورية-  ألف

منذ األيام األوىل لتسلم النظام مقاليد احلكم وفرت الدولة لشعبها منحاً غذائية يف شكل قسائم إعاشـة                   - ٧
وأخفق النظام إخفاقاً   . توزيع عام وتستخدم كوسيلة ملمارسة الدولة لرقابتها على السكان        توزع عن طريق نظام     

الذعاً يف منتصف التسعينات من القرن املاضي عندما أفضى العجز الغذائي اخلطري إىل تفـشي سـوء التغذيـة                   
وبدأ النظام  . لسلطاتمآسي أخرى جنمت عن تضافر آثار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي وسوء إدارة ا              وإىل

 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وحاول النظام يف عامي . يقبل حينذاك املعونة الغذائية األجنبية للتخفيف من حدة الوضع املتفشي
احلد من تلك املعونة ومن وجود الوكاالت الدولية العاملة يف هذا اجملال حماوالً كبح التأثري اخلارجي ولكن حالت          

، دون متكنه من حتقيق هـذا       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ اليت اجتاحت البلد يف عامي        الفيضانات ال سيما أحداث أخرى، و  
بدأت وكالة  ،  ٢٠٠٦يف  و. ومحلت هذه الكوارث السلطات على فتح البلد من جديد للمعونة اخلارجية          . الغرض

عاش املمتدة   األغذية العاملي، بتطبيق عمليات اإلغاثة واإلن      برنامجاألمم املتحدة الرئيسية املعنية هبذه املسألة، وهي        
  . مليون نسمة١,٩على سنتني واملصممة لتقدمي املعونة الغذائية ملا يعادل 

 ٦,٥ األغذية العاملي لتقدمي املساعدة لزهاء       برنامج، اتفاقاً جديداً مع     ٢٠٠٨وأبرمت السلطات، يف عام       - ٨
غذية والزراعة تقييمـاً هامـاً    األغذية العاملي بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لأل     برنامجوأجرى  . ماليني نسمة 

وكشفت النتائج األولية عن مؤشرات مثرية لقلق بالغ إذ أبـرزت           . ٢٠٠٨يونيه  /لألمن الغذائي يف شهر حزيران    
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من املقلـق   وكان  .  يف كمية األغذية املتوافرة ويف إمكانية احلصول على تلك األغذية واستهالكها           اً خطري اًتدهور
عدد األطفال املصابني بأمراض اإلسهال، أي قرابة ضعف العدد املسجل يف الدراسـة             االزدياد امللحوظ يف    للغاية  

 وأدى ذلـك    .٢٠٠٥االستقصائية التغذوية السابقة اليت أجنزهتا احلكومة باالشتراك مع األمم املتحـدة يف عـام               
  .تفشي سوء التغذية واإلصابات املرضية لدى األطفال  إىل

ي االنتباه إىل ثالث فئات من السكان بوصفها فئات معرضة بصفة خاصة             األغذية العامل  برنامجواسترعى    - ٩
األطفال يف مؤسسات األطفال، واملسنون، واألطفـال       (الضعيفة اجتماعياً   : لفقدان األمن الغذائي، وهي الفئات    

؛ )راهقوناحلوامل واملرضعات واألطفال دون اخلامسة من العمر وامل        (بدنياً؛ والضعيفة   )أجنحة رعاية األطفال    يف
واالحتياجات امللحة مـن    ).  يف املنطقة الشمالية الشرقية واملنطقة اجلنوبية من البلد        ال سيما و(والضعيفة جغرافياً   

ولقد سجل تدهور، أيضاً، يف أوضاع املدارس واملستشفيات عموماً         . األغذية وثيقة الصلة بنقص األمسدة والوقود     
  .رورية اليت من بينها الغذاء والكتب املدرسية والكهرباء واألدويةنتيجة االفتقار إىل املواد األساسية الض

 األغذية العاملي ومنظمة    برنامج اشترك يف إعداده     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٨وأبرز تقرير صادر يف       - ١٠
ج إىل   املناخية وأن البلد سيحتا    الظروفاألغذية والزراعة، أن العجز الغذائي سيبقى شديداً على الرغم من حتسن            

 ماليني طناً   ٤,٢١ سيكون   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ الغذائي اإلمجايل للفترة بني عامي       اإلنتاجويقدر أن   . مساعدة دولية 
.  طن ألغراض جتارية   ٥٠٠ ٠٠٠ طن، على الرغم من احتمال استرياد        ٨٣٦ ٠٠٠وأن العجز من احلبوب سيبلغ      

 املدن وسكان املناطق النائية املعانية من عجز     والفئات املعرضة بصفة خاصة للمخاطر هي الفئات املؤلفة من فقراء         
 طـن ريثمـا حيـني       ٨٠٠  ٠٠٠وبالتايل، تقدر املساعدة الغذائية الالزمة حبـوايل        . غذائي يف الشمال الشرقي   

وبيَّن التقرير أن النمو الزراعي مل يستفد من الشروط         . ٢٠٠٩أكتوبر  /احلصاد القادم يف شهر تشرين األول       وقت
ولقد بلغ عدد السكان .  بسبب عوامل أخرى، من قبيل االفتقار إىل األمسدة والوقود         ٢٠٠٨يف عام   اجلوية املواتية   

ونظراً إىل تلك   .  ماليني نسمة وهم حيتاجون بالتايل إىل املساعدة       ٨,٧ األمن الغذائي زهاء     عدمالذين يعانون من    
  . للمخاطرلسكان املعرضنيتغذية االظروف، ُيحتاج، أيضاً، إىل إجراء تقييم متسق ل

 األغذية العاملي إىل القيام بعمليات طوارئ أوسـع نطاقـاً يف الفتـرة بـني شـهري                  برنامجويهدف    - ١١
 مقاطعـات،   ٨ إقليمـاً يف     ١٣١وتغطي تلك العمليات    . )٢(٢٠٠٩نوفمرب  / وتشرين الثاين  ٢٠٠٨  سبتمرب/أيلول
   إقليمـاً، وتقـدم املعونـة       ٥٠ش املمتـدة    أن كان عدد األقاليم املدعومة يف إطار عمليات اإلغاثة واإلنعا           بعد

وتتألف الفئات املشمولة يف تلك العمليات، بصفة رئيسية، من نساء مرضـعات            .  نسمة ٦  ٢٣٧  ٠٠٠ملا يعادل   
 بأنشطة التنمية اجملتمعيـة     تلك العمليات املدارس االبتدائية واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكُمِّلَت          وتالميذ

 مليون نسمة على املساعدة     ١,٨ مل حيصل سوى     ٢٠٠٩ولكن يف مطلع عام     . اء مقابل العمل  املتصلة بتوفري الغذ  
  .الغذائية بسبب عجز شديد يف املوارد

                                                      

 Emergency Assistance to Population Groups Affected by Floods and Rising Food and " رانظ )٢(

Fuel Prices " املتاح على موقع برنامج األغذية العاملي على شبكة الويب)www.wfp.org(.  
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 منح ما مل يسمح    أي أن الغذاء لن يُ     -" ال غذاء بدون إمكانية الوصول    "وأُبلغ املقرر اخلاص، أيضاً، بأنه تطبيقاً ملبدأ          -١٢
 ستحسن املراقبة املمارسة على توزيع األغذية بزيادة العينات اجلزافية املأخوذة لرصد  -تهدفني  بالوصول إىل املستفيدين املس   

توزيع األغذية وبإمكانية استخدام موظفي األمم املتحدة الناطقني باللغة الكورية للقيام بتلك العمليات عوضاً عن استخدام             
وبدأت وكاالت األمم املتحـدة تتحـول،       . املتبعة من قبل  ناطقني باللغة الكورية معارين من السلطات حسب املمارسة         

أيضاً، من جمرد تقدمي املعونة الغذائية إىل أنشطة أكثر اهتماماً بتحقيق األمن الغذائي، كتوفري الغذاء لربامج التنمية اجملتمعية،                  
  . )٢(املستدامةوهي أنشطة تغطي عناصر من قبيل التأهب ملواجهة الكوارث والزراعة 

لى الرغم من املبادرات املشار إليها أعاله، ظهرت بعض التطورات اليت ال تعقل من حيـث املوقـف        وع  - ١٣
 تدابري ٢٠٠٢فيمكن التذكري، أوالً، بأن احلكومة اختذت يف عام . السليب الذي اختذته السلطات جتاه عامة السكان

شاركة يف نظام سوقي على مستوى حمـدود        خمتلفة لفتح اجملال ألنشطة شبه سوقية، ممكِّنة السكان بالتايل من امل          
. واعُتبِر نظام التوزيع العام غري عملي، وُمنح الشعب أجوراً إضافية إلعالة نفسه           . وإنتاج سلعهم وبيعها وشرائها   

 بدأت السلطات تفرض النظام على الشعب من جديد وحتظر األنشطة السوقية، خشية فقـدان               ٢٠٠٥ويف عام   
  .رغم من أن النظام مل يكن قادراً على تلبية احتياجات الشعب بصورة فعالةسيطرهتا على الشعب على ال

 مبادرات النـساء، بتـشدد كـبري يف الفتـرة بـني             ال سيما ثانياً، مت احلد من املبادرات االقتصادية، و        - ١٤
رفع  عندما حظرت السلطات النساء دون سن األربعني من ممارسة التجارة؛ ومت، فيما بعد، ٢٠٠٨ و٢٠٠٧  عامي

 بأن أفراد اجليش كانوا يرغمون املزارعني علـى         ٢٠٠٨وثالثاً، أفادت التقارير يف عام      .  عاماً ٤٩حد السن إىل    
وأفادت التقارير أيضاً بأن السلطات كانت ُتخِضع األسـواق         . تزويدهم بالغذاء دون األبه هبم وبسبل معيشتهم      

  .م بالشعبملراقبة أشد وتعاقب التجار بغية متكني الدولة من التحك

 تقليص إمكانيات االجتار يف األسواق املفتوحة إىل مـرة          ٢٠٠٨ اعتزمت السلطات، يف هناية عام       ،رابعاً  - ١٥
وكان هذا اإلجحاف أكرب خاصة وأن النساء العامالت بالتجارة كن قـد قمـن يف شـهر    . )٣(واحدة يف الشهر  

اهرتني مجاهرييتني ال مثيل هلمـا مـن قبـل          ، يف شونغجني ومقاطعة هامغيونغ الشمالية، مبظ      ٢٠٠٨مارس  /آذار
خامساً، . احتجاجاً على التدابري القمعية املتخذة يف ساحة السوق وما ترتب عليها من أثر سليب يف كسب رزقهن             

ولقد كانت هذه   . )٤(٢٠٠٩قع األراضي الصغرية سيحظر يف عام       بأفادت التقارير بأن زراعة األراضي الصغرية و      
مهمة جداً لبقاء عامة الشعب الذي يفتقر إىل الغذاء الكايف ويلجأ إىل هذا النوع من الزراعة                " الزراعة املطبخية "

  .للحد منهاقع أيضاً بولقد بدأت السلطات تسجل تلك ال. لتكملة إمداداته الغذائية وطعامه

رعني حيظر فيها ، تغلق األسواق العامة لتحوهلا إىل أسواق مزا٢٠٠٨سادساً، بدأت السلطات، يف هناية عام   - ١٦
وتفيد التعليمات الصادرة بأن املواد الغذائية ستباع يف مؤسسات احلبوب احمللية فقط وأن السلع املصنعة               . بيع األرز 

                                                      

)٣( North Korea Today،  ٢٠٠٨نوفمرب / شهر تشرين الثاين الصادر يف٢٤٨العدد.  
  .٢٠٠٨نوفمرب /، الصادر يف شهر تشرين الثاين٢٥٢، العدد هنفساملرجع  )٤(
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زالت تـسعى    ومن دواعي السخرية مع األسف أن النخبة احلاكمة ما. )٥(لن تباع إالَّ يف املخازن اليت تديرها الدولة 
  ، )kimchi(فأصـبحت تكلفـة صـنع الكيمـشي         . حىت أمام احلرمـان املتزايـد     جلعل الشعب عالة على الدولة      

اآلن   خملل امللفوف الذي يعيش عليه الشعب مدى السنة لعدم توافر اللحوم وغريها من السلع األساسية، ترتفع                 وهو
  .)٦(هي األخرى، وهتدد مادة مغذية أساسية يف نظام التغذية احمللي

لطات مع األمم املتحدة إلجراء التعداد السكاين الوطين الذي تأخر إجراؤه           ومن جهة أخرى، تتعاون الس      - ١٧
  .تأخراً كبرياً

  أمن الفرد على شخصه -  باء

فعلى سبيل  . أجريت بعض اإلصالحات القانونية جلعل معايري األمن الوطين أكثر تساوقاً واملعايري الدولية             - ١٨
لجرائم على أساس   ل اً أدق  تصنيف ٢٠٠٤راءات اجلنائية يف عام      إصالح القانون اجلنائي وقانون اإلج     أحدثاملثال،  

 )معمـول بـه  قـانون  على ذلك بشكل مسبق مبدأ أن السلوك ال يشكل جرمية ما مل ينص     (أالَّ جرمية إالَّ بنص     
ويشمل التقدم احملرز يف جمال التشريعات تقليص مدة االحتجاز قبل احملاكمة . )٧(يتصل بذلك من ضمانات  ما  وأقر
  . )٨(ظر االستجواب يف الليلوح

ويعتـرب  .  يتعلق باملوجهني إىل التعليم العام، وخباصـة املـراهقني         ٢٠٠٧وكان اإلصالح الذي أجري يف عام         -١٩
  ). هاء أدناهالفرعانظر (هذا اإلصالح ولكن ظهر، مع ذلك، تفاوت كبري يف تنفيذ . )٩(الشخص اخلاضع هلذا التدبري بريئاً

 تفاوت كبري بني طبيعة القانون اجلنائي األفضل واالحنرافات املشاهدة يف عملية تطبيقه مما ويوجد يف الواقع  - ٢٠
وتوجد جمموعة كبرية من اجلرائم املدرجة يف القانون اجلنائي والـيت           . يؤدي إىل انتهاكات فادحة حلقوق اإلنسان     

  .)١٠(تساعد على تدعيم النظام وإدامة القيود اليت فرضها على عامة الشعب

                                                      

 الصادر  ٢٥٥ والعدد   ٢٠٠٨نوفمرب  /، الصادر يف شهر تشرين الثاين     ٢٥٤نفس املرجع السابق، العدد      )٥(
  .٢٠٠٨ديسمرب /يف شهر كانون األول

  .٢٠٠٨ديسمرب /، الصادر يف شهر كانون األول٢٥٥نفس املرجع السابق، العدد  )٦(
ــر )٧(  Young-Hwan Lee, “Assessments of the situation of torture and recommendations toانظ

North Korea”, in Life and Human Rights in North Korea, vol. 48, Summer 2008. See also Human Rights in North 

Korea: Religious Freedom and Torture, Proceedings of the Thirtieth Academic Seminar on North Korean Lives and 

Human Rights, 17 June 2008, Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights and Korea University, Seoul, 2008.  
  .هنفساملرجع ، Young-Hwan Leeانظر  )٨(
  .هنفساملرجع ، Young-Hwan Leeانظر  )٩(
 White Paper on Human Rights in North Korea, Korean Institute for Nationalانظــر )١٠(

Unification, Seoul, 2008.  
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فتقسِّم السلطات الشعب إىل ثالث     . ويتفاقم الوضع نتيجة التمييز الذي ميارسه النظام للتحكم بالشعب          - ٢١
املقربني : فئات، على الرغم من أن األمر ما عاد بالوضوح الذي كان عليه يف املاضي، أما الفئات فهي تتألف من                  

؛ واملصنفني يف عداد املنـاوئني للنظـام،        )والريفيةعادة القاعدة الشعبية احلضرية     (إىل القمة؛ واملستوى املتوسط     
ويتم اللجـوء،   . كاملنشقني السياسيني، واملغضوب عليهم، والذين هلم صالت خمتلفة مع مجهورية كوريا واليابان           

أيضاً، إىل فرض عقوبات مجاعية؛ وتؤكد املعلومات الواردة مؤخراً اضطهاد واعتقال أسر بأكملها عندما خيالف               
  .)١١( السلطاتأوامرها أحد أفراد

 يف السنوات   ال سيما وال تزال عمليات اإلعدام العلين لألشخاص املتورطني يف االجتار بالبشر مستمرة، و             - ٢٢
ولقد استرعي انتباه املقرر اخلاص إىل حالة وقعت مؤخراً وهي ختص سبعة أشخاص ألقي القبض عليهم                . األخرية

ينهم إىل مراكز إعادة التأهيل وأعـِدم األشـخاص الثالثـة اآلخـرون       بتهمة االجتار بالبشر، فأرسل أربعة من ب      
وتوجد حالة أخرى ختص مخس نساء أفادت التقارير بأهنن أعدمن علناً بتهمة االجتار     . )١٢(علناً) جامعيون  طالب(

  .)١٣(٢٠٠٨بالبشر يف أواخر عام 

رير، على سبيل املثال، بـأن بعـض   وتوجد عقوبات عديدة تعترب قطعاً غري مقبولة وتعسفية؛ فتفيد التقا        - ٢٣
بتهمة مشاهدة أفالم مـن صـنع كوريـا         ) إعادة التأهيل والسخرة  (الطالب يرسلون إىل التدريب على العمل       

وتوجد أنواع  . ويرسل املواطنون الذين ال يواظبون على عمل ختصصه هلم الدولة إىل خميمات العمل            . )١٤(اجلنوبية
املخصـصة ملـرتكيب    ) kwanliso(ليت تتراوح بني خميمات االعتقال السياسي       خمتلفة للغاية من مرافق االعتقال ا     

. يف اجلـرائم األخـرى  ) kyohwaso(خميمات العمل املخصصة لعقوبات العمل التأديبية وجرائم سياسية الطابع،   
، ٢٠٠٤ وأُقر، يف عـام . )١٠(وتفيد التقارير بأنه جترى يف خميمات االعتقال السياسي عمليات إعدام علين وسري          

 .نوع جديد من العقاب يف شكل تدريب على العمل وتتراوح مدة هذه العقوبة بـني سـتة أشـهر وسـنتني                    
على األشخاص الذين يلقى القبض عليهم وهم حيـاولون مغـادرة البلـد             هذه العقوبة، بصفة خاصة،       وتفرض
  .غري قانونية  بصفة

ويف نفس الوقت تـؤدي الظـروف       . ور قانوناً ويتم اللجوء إىل التعذيب بكثرة على الرغم من أنه حمظ           - ٢٤
البغيضة السائدة يف السجون، مبا يشمل االفتقار إىل الغذاء، وقلة النظافة، والربد القارس يف الشتاء، والـسخرة،                 
والعقوبات البدنية، إىل أعداد ال حتصى من االنتهاكات وأشكال احلرمان مما يؤكد أن العديد من السجون تشكل                 

  .لسجناء الذين يتمكنون أحياناً من ختفيف حمنتهم عن طريق الرشوةفخاً مميتاً ل

 يف حالة يرثى هلا فهو يفتقر إىل قضاء مستقل، وحمامني يدافعون بصدق عن املتـهمني، وحملفـني                  ةلاونظام العد   -٢٥
لدولة وال تلتزم   ويشمل النظام مجيع هذه العناصر الثالثة ولكنها ختضع خبنوع ل         . يساعدون على احلكم بالعدل والقسطاس    

                                                      

  .٢٠٠٨أكتوبر / الصادر يف شهر تشرين األول٢٣٧، العدد North Korea Today انظر، على سبيل املثال )١١(
  .٢٠٠٨سبتمرب / الصادر يف شهر أيلول٢٠٦العدد  North Korea Todayانظر  )١٢(
  .٢٠٠٨كتوبر أ/ الصادر يف شهر تشرين األول٢٣٧، العدد نفسهاملرجع  )١٣(
  .٢٠٠٨أغسطس / الصادر يف شهر آب١٨٣، العدد نفسهاملرجع  )١٤(
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. ويف الواقع تعيِّن الدولة القضاة الذين يعملون حتت إدارة جملس الشعب األعلـى            . مبفهوم حكم القانون املعترف به دولياً     
 ال لضمان مراعاة    -) عادة قاض واحد من قضاة احملكمة االبتدائية      (ويتألف نظام احمللفني من شخصني يعمالن مع احملاكم         

. كيد على قائمة اجلرائم املقدمة أثناء احملاكمة وتثبيت احلكم الصادر بإدانة مرتكـب اإلمث املزعـوم               حقوق املتهم بل للتأ   
وجتري أيضاً حماكمات مفتوحة . شذوذوحيمي احملامون الدولة أكثر مما حيمون موكليهم املدعى عليهم بكل ما يف ذلك من 

دم يف الواقع كوسيلة لتهويله دون إيالء أي اعتبـار حلـق   يف موقع اجلرمية، ظاهرياً بداعي إصالح الشعب؛ ولكنها تستخ       
  .)١٠(املدعى عليه يف أن حياكم حماكمة عادلة وحقه يف أن تراعى حرمة حياته

واحلكومة متورطة، من جهة أخرى، يف اختطاف عدد من املواطنني األجانب الذين تستغلهم، عادة، يف                 - ٢٦
هم بغية استخدامها يف وقت الحـق للتـسلل إىل بلـدان      تدريب أشخاص آخرين على التجسس أو تسرق هويت       

زال يوجد عدد من القضايا املعلقة اليت ختص مواطنني يابانيني اختطفتهم مجهورية كوريا الـشعبية                وما. منشئهم
اسية السدادثات احملولقد أتاحت . الدميقراطية واليت جيب عليها أن تقدم رداً فعلياً بشأهنم حتقيقاً للشفافية واملساءلة

ولقد أساءت مجهورية كوريا الشعبية     . ثنائي ولكن احملادثات متوقفة اآلن    الستوى  املجماالً لتناول هذه املسألة على      
 دليالً على   -  بلدان بتصرفاهتا تلك إذ ارتكبت تلك اجلرائم خارج أراضيها اإلقليمية            ١٠الدميقراطية إىل أكثر من     

  .)١٥(ترتب عليها آثار عابرة للحدود الوطنيةمدى خبث انتهاكاهتا حلقوق اإلنسان اليت ت

  احلريات -  جيم

ينتهك النظام يومياً، بطابعه وممارساته، احلريات األساسية املرتبطـة حبقـوق اإلنـسان والدميقراطيـة،         - ٢٧
الفرد يف اختيار حكومته، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التعبري، وحرية اإلعالم، واحلق يف حرمة احلياة         كحرية

  .لشخصية، وحرية الدينا

وتعاقَب املعارضة السياسية بشدة ويترتب عليها أثر تتوارثه األجيال؛ فحيثما اعترب الوالـدان مناوئـان                 - ٢٨
للنظام، خضع الطفل وباقي أفرد األسرة إىل التمييز يف األمور املتصلة بااللتحاق باملدرسة ودخـول املستـشفى                 

  .وال توجد نقابات عمالية حقيقية غري النقابات اليت تدعم النظام. يةواحلصول على غري ذلك من املواد الضرور

. ويف نفس السياق، ختضع وسائط اإلعالم ملراقبة ورقابة شديدتني، وهي تشكل عماد آلية الدعاية الـضخمة                 - ٢٩
ت طائلـة   وحتظر أيضاً الكتب من الصني ومن مجهورية كوريا؛  بل ويقع قارئ الكتب الواردة من مجهورية كوريا حت                 

وُيلجأ بكثرة إىل مراقبة املكاملات اهلاتفية؛ وتفيد املعلومـات الـواردة يف            . )١٠(العقاب بتهمة ارتكاب جرمية التجسس    
  . بأن السلطات فرضت قيوداً على املكاملات اهلاتفية اخلارجية ملنع انتشار أخبار العجز الغذائي املواجه حاليا٢٠٠٨ً  عام

نترنت بدون ترخيص رمسي ومشاهدة أفـالم الفيـديو         إاتف اجلوالة واستخدام    وامتالك احلواسيب واهلو    - ٣٠
وتفيد املعلومات الواردة بأن السلطات حتاول احلد من استخدام . األجنبية أمور حمظورة ما مل ينتم الفرد إىل النخبة

                                                      

 الدورة اخلامسة لالجتماعات العامة اليت عقدها ائتالف الربملانيني الدوليني ألجل الالجئني مـن              وقائع )١٥(
 International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and(كوريا الشمالية وحقوق اإلنـسان  

Human Rights( ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٣، سيول.  
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د على اهلواتـف اجلوالـة      وتفيد التقارير مبمارسة مراقبة رمسية أش     . )١٠(اهلواتف العاملة بأسالك األلياف البصرية    
وتقوم أفرقة مراقبة مؤلفة من مفتشني باقتحام املنازل للتحقق مما إذا كانت األسر تشاهد ) CDs(واألقراص املدجمة 

وتكون تلك العمليات مكثفـة     . برامج أجنبية يف التلفزيون أو تستمع إليها باملذياع         بصورة غري قانونية أفالماً أو    
وتربمج أجهزة استقبال الربامج اإلذاعية والتلفزيونية      . تامخة للحدود مع البلدان اجملاورة    بصفة خاصة يف املناطق امل    

 احلكومة وتفرض عقوبات على من يعصي األوامر وإن كان حيتمل أن يبدي املفتش بعض               قنواتمسبقاً لتستقبل   
  .التسامح مقابل أجر؛ والرشوة والفساد منتشران يف البلد

، يوجـد عـدد     )١٠(ه، على رغم من شدة العقاب املفروض على من يعصي األوامـر           وتفيد التقارير بأن    - ٣١
وانتشر أيضاً استخدام تكنولوجيا    . من الناس ممن يشاهدون الربامج األجنبية ويستخدمون اهلواتف اجلوالة         متزايد

يب تستخدم ، مما يدعو إىل االعتقاد بأن احلواس)mobile hard disk( والقرص الصلب غري الثابت USBوصالت 
حرية التعبري عن   والتصلب الذي يبديه النظام يف فرض احملظورات االجتماعية عوضاً عن منح الفرد             . بشكل سري 

  ).jeans( اجليرت سروال يف احلظر الذي يفرضه على ارتداء نفسه، يبلغ أوجه

مـة حياتـه   ونظراً إىل وجود شبكة استخبارات ووشايات واسعة يف البلد يتعرض حـق الفـرد يف حر               - ٣٢
وتستخدم مجعيات األحياء كوسيلة أيضاً ملمارسة الرقابة واملراقبـة         . النتهاكات مستمرة من طرف جهاز الدولة     

  .)١٠(احلراسة الثقة مع تعدد مستويات وعدماجملتمعيتني مما يؤدي إىل خلق نظام قائم على أساس اخلوف 

ولقد مت اإلبالغ باملواقع    . ا يبدو، إىل إقامة طقوس دينية     وتوجد دالئل مادية، كتشييد مباين كنسية، تشري، على م          -٣٣
 معبـداً بوذيـاً؛   ٦٠ موقعاً لتجمعات الكاثوليك؛ و١٢ موقع تقيم فيه األسر املسيحية طقوسها الدينية؛ و ٢ ٥٠٠: التالية

كن األدلة املتوافرة   ول. ويسمح على ما يبدو بإقامة بعض املراسم الدينية       . )١٠( موقعاً سرياً إلقامة صلوات شوندوكيو     ٨٠و
وقد أفادت التقارير بأن األماكن الدينية مقـصورة      . تدعيه السلطات فيما يتعلق بتمتع األفراد حبرية الدين يف البلد          تنفي ما 

وتوجد دالئل تشري إىل أن ممارسة الدين       . زالوا مينعون من استخدام املرافق املوجودة      على بيونغيانغ وأن السكان احملليني ما     
وتبني آخر التقارير أن مـوظفي األمـن        . )١٠(صورة قائد البلد  ل فداًء حياته   يقدمالنظام من   وميجد  . )١٠(ض لالضطهاد يعرِّ

احلدود بغيـة   عرب   والتسلل   احلراسةعززوا عمليات   ) anjeobu(ووكالة األمن العام    ) bowibu(التابعني لوكالة األمن الوطين     
بأهنم قساوسة أو نظموا اجتماعات إلقامة صلوات زائفة بغية إيقاع املهتـدين            ، بل وتظاهروا    )١٦(وضع حد لألنشطة الدينية   

  .ويقع كل من يسعى للجوء إىل بلد آخر ومن يتصل برجل دين حتت طائلة عقاب شديد إن أعيد إىل البلد. اجلدد يف فخهم

اللجوء واهلجرة -  دال  

فيجب على السكان   . قبة صارمة يف تنقالهتم   اتبع النظام منذ تاريخ تأسيسه سياسة أخضعت املواطنني ملرا          - ٣٤
وجيب عليهم احلصول على    . أن حيصلوا، على الصعيد الداخلي، على تراخيص سفر إن أرادوا التنقل داخل البلد            

  .)١٠(تأشرية خروج إن أرادوا السفر إىل اخلارج

                                                      

 ,A Prison Without Bars, United States Commission on International Religious Freedomانظر أيضاً  )١٦(

Washington, D.C., 2008. 
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دفق مستمر من   تدة  فيشاهد منذ سنوات عدي   . )١٧(ولكن الوضع يتسم بدرجة أكرب من التعقيد يف الواقع          - ٣٥
ولقد أدت األزمة . األشخاص املضطهدين من السلطات والذين يلوذون بالفرار من البلد سراً وبدون تراخيص سفر

الغذائية املواجهة يف منتصف التسعينات من القرن املاضي واألزمات التالية إىل ازدياد اهلجرة حبثاً عن الغذاء ومواد 
دفق مستمر من األشخاص إىل البلدان اجملاورة، أحياناً حبثاً عن الغذاء تبالتايل وشوهد . ضرورية أخرى عرب احلدود

  .والعمل والرزق، وأحياناً هرباً من االضطهاد والقمع، وأحياناً للسببني معاً

وأجريت مناقشات عديدة على الصعيد الدويل ملعرفة ما إذا كانت تلك التدفقات تعترب مبثابة هجرة قسرية   - ٣٦
كان السعي للجوء، الذي قد يفضي إىل منح مركز الالجئ، يقترن بتطبيق مبدأ القانون الـدويل الـذي                  وما إذا   

ولقد عاجل املقرر اخلاص هذه املسالة معاجلة . يقضي بعدم الرد وينص على حق الالجئ بأالَّ يعاد إىل مناطق التهلكة
هو الشخص الذي يغادر بلد منشئه " لالجئ"لدويل واسعة النطاق يف تقارير سابقة واضعاً يف االعتبار أن التعريف ا

أو /وقد ينشأ عامل اخلوف هذا قبل أن يغادر الشخص البلد فعـالً و           . )١٨(نتيجة خوف مربر بالتعرض لالضطهاد    
  .بعد مغادرته له فيصبح يف احلالة األخرية الجئاً يف املكان الذي هو فيه

 والية معاجلة شؤون ملتمسي اللجوء،      اليت هلا  املتحدة،   وجيب السهر على تدعيم الوكالة الرئيسية لألمم        - ٣٧
وهي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، لكي تتمكن من الوصول إىل ملتمسي اللجوء وتـوفري املـساعدة                 

وقد تساعد أيضاً الروابط الثنائية مع بلدان املقصد احملتملـة باإلضـافة إىل   . واحلماية للمشمولني يف فئة الالجئني  
  .ميكن أن توفره من دعم، على ختفيف القيود اليت تفرضها بلدان اللجوء األوىل  ما

ففرضت . ولقد أصبح وضع ملتمسي اللجوء أشد يف غضون العام املاضي نتيجة العوامل املشار إليها أعاله  - ٣٨
 التقارير بأنه تفرض    وتفيد. قيود إضافية على مغادرة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ودخول البلدان اجملاورة          

عقوبات أقسى على هؤالء الذين يسعون ملغادرة البلد وكذلك على هؤالء الذين يعادون إليه قسراً، على الـرغم                
وتفيد بعض املصادر بأن سياسة . أوحت به السلطات قبل سنوات عديدة بأهنا ستبدي تساحماً أكرب يف هذا اجملال  مما
ن حياولون مغادرة البلد سراً كما تفيد مبمارسة العنف ضد نساء حوامل يعدن             تطبق على الذي  " إطالق النار فوراً  "

  .ويتم اآلن فرض عقوبات بالسجن عوضاً عن املمارسة اليت كانت تتبع من قبل بفرض غرامات. قسراً إىل البلد

نهبون ملتمـسي   ولقد يسَّر املهربون واملتاجرون بالبشر تلك التنقالت يف اآلونة األخرية وهم كثرياً ما ي               - ٣٩
: وقد تكون خلفية املتنقلني والتعقيدات اليت قد تترتب على وضعهم متفاوتة أيضاً. اللجوء الذين أغلبهم من النساء

فيوجد، من جهة، هؤالء الذين ميكثون وقتاً طويالً من الزمن يف بلد جماور وبلدان جلوء أول أخرى قبل االنتقال                   
 فقط ببلـدان اللجـوء األول       ن جهة أخرى، هؤالء الذين ميرون     جد، م إىل مجهورية كوريا كمقصد هنائي؛ ويو     

وتفيد املعلومات الواردة بأن اجملموعة األوىل تعـاين مـن صـدمة أكـرب              . الوصول إىل بلد املقصد النهائي      قبل
ملقصد اجملموعة الثانية ألهنا تتعرض النتهاكات ال تعد وال حتصى لفترة طويلة من الزمن قبل الوصول إىل بلد ا                   من

  .وجيب إيالء اعتبار أكرب أيضاً إلمكانية مل مشل األسر. حتتاج بالتايل إىل دعم طويل األجل  النهائي وقد
                                                      

)١٧( North Korea New Approaches, Proceedings of the eighth International Conference on 

North Korean Human Rights and Refugees, 22 January 2008, Chatham House, London, 2008.  
 .A/63/322 وA/HRC/7/20 وA/62/264 وA/HRC/4/15انظر  )١٨(
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   الفئات اخلاصة- هاء 

بينما ُتعال النساء الاليت ينتمني إىل النخبة إعالة كاملة، تعاين البقية ما يعجز اللسان عن وصفه بـسبب                    - ٤٠
الدستور يكفل تساوي النساء والرجال يف احلقوق، فإن وصول املرأة إىل وظائف            ورغم أن   . طبيعة النظام اخلانقة  

 يف املائة فقط من الوظائف ٤,٥وأُبلغ أخرياً أن املرأة حتتل نسبة . صنع القرار الرئيسية دون مستوى وصول الرجال
 .)١٠(الرئيسية يف اللجنة املركزية للحزب احلاكم

الشرحية العاملة يف القطاع االقتصادي، وخباصة يف األنشطة التجارية وغـري           ومتثل املرأة جزءاً كبرياً من        - ٤١
وقد تأثرت املرأة تأثراً شديداً بشد قبضة الدولة على السكان يف اجملال االقتصادي، مثل حظر عمل املرأة . النظامية

  .اليت يقل عمرها عن سن معينة يف التجارة وغلق األسواق

اإلساءة واالستغالل مصدر قلق متواصل للنساء يف البيت، وخـارج البيـت،           ويشكّل العنف واإلمهال و     - ٤٢
ومل جير تناول قضية العنف اجلنسي يف البيت على النحو الـوايف، رغـم أن النـساء                 . وداخل البلد وعرب احلدود   

غـادرة  وعندما تسعى النساء ومجاعات أخرى مل     . العامالت كثرياً ما يتعرضن لإلساءة واالستغالل لشىت األغراض       
وتلجأ نسبة عالية إىل خدمات وسطاء ملغـادرة البلـد،          . البلد فإهنن ُيواجهن التهريب واالجتار بالبشر املتفشيني      

ويقع بعضهن ضحية االجتار بالبشر وينتهي هبن األمـر         . ووعدهم مبكافأهتم عند الوصول إىل بلد اللجوء النهائي       
  .ضحايا السخرة والبغاء والزواج القسري

ويرافقهن أحياناً أطفال، وتسعى األكثرية للّم مشل . النساء يف الوقت احلاضر أغلبية ملتمسي اللجوءومتثل   - ٤٣
وطوال العام املاضي، ُهدد بعضهن، يف خمتلف بلدان جنوب شرق آسيا، . أزواجهن وأسرهن يف بلد اللجوء النهائي

ويدعو املقرر اخلاص إىل حتسني التدابري مـن        . باالحتجاز والطرد، انتهاكاً حلقوقهن وملبدأ عدم اإلعادة القسرية       
جانب بلدان اللجوء، وخباصة بلدان اللجوء األول، وتقدمي مالجئ هلذه الفئات يف مراكز رعاية مناسبة، وجتنب                 
االحتجاز مبدئياً وعملياً، واحترام مبادئ عدم اإلعادة القسرية والتعجيل بالعملية لتمكني هذه الفئات من إعادة               

  . بلد املقصد النهائيالتوطني يف

 عاماً رئيسياً نظراً إىل أن البلد سيقدم تقريره إىل جلنة ٢٠٠٩وفيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل، ميثل عام   - ٤٤
وسبق جلمهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة أن        . حقوق الطفل يف إطار التزاماته مبوجب اتفاقية حقوق الطفل        

، الذي علّق عليه املقرر اخلاص يف التقارير اليت (CRC/C/PRK/4)يف البلد قدمت تقريرها عن إعمال حقوق الطفل 
ويكفي التذكري بأن تقرير الدولة مقتضب بال جدال فيما يتعلق بتـدابري  . ٢٠٠٨قدمها إىل األمم املتحدة يف عام   

  .محاية األطفال الذين يواجهون صعوبات

ذه القضية، يستند إىل مقابالت مع األطفـال، ويتـضمن          وقدم اجملتمع املدين أيضاً تقريراً مفصالً عن ه         - ٤٥
وأول الشواغل العديدة اليت أثارها التقرير هو مصري أطفال األشخاص . )١٩(عناصر عديدة جديرة بالعناية والتحليل

                                                      

انظر تقرير عن حالة حقوق الطفل يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، حتالف املواطنني من أجل                )١٩(
 .٢٠٠٨لية ومركز آسيا حلقوق اإلنسان، سيول، حقوق اإلنسان يف كوريا الشما
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ووفقاً للتقرير، ُيرّجح أن خيضع هؤالء األطفال للحراسة املـستمرة          . الذين غادروا البلد للجوء إىل بلدان أخرى      
والشاغل الثاين هو مصري األطفال الذين غادروا البلد بدون إذن فأعيـدوا      . لتمييز نتيجة أفعال ارتكبها آخرون    ول

أو أودعوا /والشاغل الثالث هو قضية األطفال الذين ُوجِّهت إىل آبائهم هتمة ارتكاب جرائم سياسية و. إليه الحقاً
ال احملرومون من بيئة أسرية، الذين قد يودعون لألسف         والشاغل الرابع هو التحدي الذي يواجهه األطف      . السجن

  .يف مؤسسة حكومية دون املستوى الالئق املطلوب

 عاماً مثل نقص الكتب وفرض      ١١كما يركز التقرير على خمتلف نواقص نظام التعليم اإللزامي حىت سن              - ٤٦
ويشري .  تعترب مبثابة العمل القسريوجيدر توجيه عناية جدية الستخدام األطفال يف أنشطة. رسوم مدرسية مستترة  

 ١٦ و١٤ويتلقى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني . التقرير إىل جتنيد األطفال لزراعة وحصاد خشخاش األفيون
  .)١٩(رس األمحر، إىل جانب دراسات أيديولوجيةاحلعاماً تدريباً عسكرياً يف صفوف شباب 

عث على القلق باإلصالحات السالفة الذكر اليت أُدخلت على القـانون اجلنـائي،             ويرتبط جمال آخر يب     - ٤٧
وهكذا، متلك السلطات   . بغية إعادة تأهيل األشخاص الذين ارتكبوا جرائم بسيطة       " التعليم العام "وخباصة اعتماد   

ىل ارتكاب هذه السلطات    األطفال املعنيني بغية حتسني سلوكهم، مما أدى إ       " لتعليم"احمللية، مثل املدارس، هامشاً     
  . ملا أوردته بعض التقاريرنفسها انتهاكات، وفقاً

وفيما يتعلق بذوي اإلعاقة، يتمثل أحد التطورات البناءة يف اعتماد قانون جديد يف السنوات األخـرية،                  - ٤٨
 اخلاص احلاجة ويؤكد املقرر. يصلح النظام القدمي واملمارسة السابقة اليت كان جيري مبوجبهما سجن ذوي اإلعاقة  

وجيب مساعدة ضحايا الظروف الالإنسانية علـى       . إىل تصحيح الضرر الذي تسببت فيه ممارسات الدولة سابقاً        
وتشمل بعض املمارسات املقيتة الـسابقة، الواجـب        . االنتعاش وعلى إعادة إدماجهم إدماجاً كامالً يف اجملتمع       

  .)١٠(م ملنعهم من اإلجناباملزعوم لألشخاص املصابني بالتقز" اخلصي"إصالحها، 

ويزداد . وفيما يتعلق باملسنني، كان أحد اآلثار السلبية الواضح لألزمة الغذائية تفاقم احلرمان الذي يعانونه  - ٤٩
ومـن  . وعي مؤسسات األمم املتحدة بذلك وهي تستهدف هذه الفئة بتقدمي املساعدة الغذائية واملـنح إليهـا               

  . العناية هبا الوصول إىل الرعاية الطبية وسائر أشكال الرعايةاالحتياجات األساسية اليت تتطلب

   الوقاية، واحلماية، واإلمداد واملشاركة- ثالثاً 
ويشهد البلد انتهاكات حلقوق . يقدم التحليل السابق صورة قامتة عن حالة حقوق اإلنسان يف البلد املعين    - ٥٠

ات طبيعة طويلة املدى وخماتلـة، تتطلـب عنايـة          اإلنسان واسعة النطاق، ومنتظمة وتستحق الشجب، وهي ذ       
وكثرياً ما كانت اإلجراءات املتخذة قليلـة جـداً، أو       . والتزامات على الصعيدين الوطين والدويل لتحسني احلالة      

  .اختذت يف وقت متأخر جداً

فنهج . داد واملشاركةوجيب تناول القضايا املثارة أعاله بالتشديد على زاوية فعالية الوقاية، واحلماية، واإلم  - ٥١
 يتشابك دون شك مع طبيعة النظـام املنعـزل      -  للوقاية من انتهاكات حقوق اإلنسان يف هذا السياق          - الوقاية  

واملنغلق على الذات، الذي يرفض احترام معايري حقوق اإلنسان الدولية على أرض الواقع وجيـنح إىل البقـاء يف              
لوقاية احلقيقية اعتماد هنج قوامه اإلنسان، إىل جانب احلّد من التـشديد            وبالتايل تتطلب ا  . السلطة أياً كان الثمن   
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وتفادي االختالالت اليت تشهدها امليزانية بسبب عملية إنتاج األسلحة النوويـة الـيت             " اجليش أوالً "على سياسة   
ما يتعلق حبالة األغذية إيالء     ومتلي الوقاية في  . متارسها الدولة إىل حد اآلن واليت ترتبط ارتباطاً مباشراً ببقاء النظام          

  .مزيد من العناية إىل األمن الغذائي، لتتجاوز املساعدة الغذائية التقليدية املقدمة إىل حد اآلن

وفيما يتعلق باألمن الشخصي، من البديهي أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل يف منع االنتهاكات الـيت                  - ٥٢
وحيتاج نظام العدالة والسجون حاجة ماسة . طة على السكان والتالعب هبميرتكبها النظام يف ممارسة مراقبته املتسل

وإن فـتح األبـواب     . إىل إعادة هيكلته، رغم اإلصالحات التشريعية الكثرية اليت اعتمدت يف السنوات األخرية           
زيز إرساء  للحريات، مثل حرية اختيار حكومة أو حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، يدعو إىل التفكري يف طرائق تع               

ويف غضون ذلك، فإن خمتلف موجـات تـدفق الالجـئني           . الدميقراطية يف البلد، وضمان تقرير املصري احلقيقي      
واملهاجرين تدعو إىل تعزيز التوقي من خالل معاجلة البيئة اليت حتمل السكان على مغادرة البلد، وخباصة البيئـة                  

 .د املنشأ اليت توجد عدم أمن مستمرالسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف بل

وفيما يتعلق باحلماية فقد ارُتكبت انتهاكات عديدة طوال السنوات املاضية وذلك حتديداً بسبب عـدم                 - ٥٣
، حيث إن أولوياهتا تتمثل يف محاية مصاحل النظام  حقيقياًإعارة السلطات أي اهتمام بإعمال حقوق اإلنسان إعماالً

الواقع أن محاية حقوق اإلنسان تتطلب قوانني، وسياسات، وبرامج، وممارسات، وآليـات            و. والنخبة احمليطة به  
ونظراً إىل أن البلد . وموظفني، وموارد، وتعليماً، ورصداً وإصالحات مستجيبة ذات صلة تستند إىل املعايري الدولية

لة الستيفاء املعايري اليت حددهتا     دولة طرف يف أربع اتفاقيات حلقوق اإلنسان، فإن ذلك يتطلب إرادة سياسية مماث            
هذه املعاهدات ومتابعة فعالة للتوصيات الصادرة عن خمتلف هيئات املعاهدات من أجل حتسني إعمـال حقـوق                 

ومثة قضية أخرى حتتاج إىل معاجلتها وهي قضية املساءلة واملسؤولية عن اإلفالت من             . اإلنسان على الصعيد احمللي   
  . أمد بعيد األشخاص الذين يوجدون يف قمة السلم اهلرمي واملسؤولون ذو الصلةالعقاب اليت يتمتع هبا منذ

وجدير باملالحظة أن املنظمات غري احلكومية دعت مراراً وتكراراً إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات، وخباصة   - ٥٤
ويـشدد  . ة لديها على أعلى مستوى بداية باجلمعية العامة وجملس األمن، لضمان مسؤولية الدولة وقاعدة السلط            

تقرير صدر مؤخراً على مسؤولية احلكومة عن محاية مواطنيها، ويدعو األمم املتحدة إىل إنشاء فريق من اخلـرباء                  
  .)٢٠("مسؤولية احلماية"للتحقيق فيما إذا كانت االنتهاكات اجلسيمة يف البلد مبثابة انتهاك ملفهوم 

حلاجة إىل جمموعة من الضوابط والضمانات ملنع التعسف يف     وميكن أن ُينظر إىل عنصر احلماية من زاوية ا          - ٥٥
ويف الواقع مثة . كما صدرت نداءات يف املاضي من خارج البلد إلنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان. ممارسة السلطة

حاجة إىل جمموعة من اآلليات والعمليات الحترام سيادة القانون الدويل، وحتمية إرسـاء الدميقراطيـة وتـأمني        
  .شاركة أكرب للسكان برأيهم وعملهم يف محاية حقوقهمم

وفيما يتعلق بالغذاء وسائر اللوازم األساسية من منظور احلماية، مثة ما يبعث على القلق البـالغ بـشأن                    - ٥٦
كما جيب التركيز على حمنة الفقراء احلضريني، نظراً إىل        . ضعف فئات عديدة، مثل املرضعات، واألطفال واملسنني      

                                                      

)٢٠( Failure to Protect: The Ongoing Challenge of North Korea, Committee for Human Rights 

in North Korea and the Oslo Center, Washington, 2008. 
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ومثة عنصر هام من عناصر احلق يف احلياة        . عن املزارع، اليت متكِّن من استكمال دخلهم وإمداداهتم الغذائية        بعدهم  
وتستثين التطورات  . واحلق يف العمل يلزم محايته هو القدرة على االضطالع بأنشطة اقتصادية خيتارها الفرد بنفسه             

  .اجلارية هذا اخليار

صي، وما يتصل به من حريات، مثة دعوة واضحة إىل وضع حد للـضرر   وفيما يتعلق بقضية األمن الشخ      - ٥٧
الذي أوجدته ثقافة اخلوف املفروضة على السكان، مثل مراقبة تصرف السكان، وآلية األمن الـوطين املخوفـة                 

 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي اعتماد إصالح للنظام الوطين. والشبكة الواسعة من املخربين وما يتصل بذلك من تسلل
وجيب أن تكون سياسات وتعليمات الدولة واضحة . لوكاالت املخابرات، وإنفاذ القانون ونظام العدالة والسجون

ملوظفي إنفاذ القانون، تكفل وضع حّد لإلعدامات العلنية واللجوء إىل التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية      
ئيسية مثل حرية تكوين اجلمعيات، وحرية التعـبري، وحريـة       وإن محاية هذه احلقوق الر    . أو الالإنسانية أو املهينة   

املعتقد واحلياة اخلاصة، تتطلب إصالح املمارسات اليت تعوق إعماهلا، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلاجـة إىل                 
  .جتاوز الطابع القمعي لقاعدة السلطة

من معاهدات حقوق اإلنسان، وال سـيما       ويف إطار احلماية، ينبغي للبلد أن ينضم إىل اجملموعة الواسعة             - ٥٨
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة، والربوتوكـول               
االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واتفاقية مناهضة التعـذيب               

. ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        وغريه من ضروب املعا   
وحيتاج نطاق تدابري إعمال احلقوق إىل إجراءات لالهتمام بقاعدة معارف، ومواقف، ومهارات وسلوك مما يؤدي               

 جملس حقوق اإلنسان، والـيت      وميكن لعملية االستعراض الدوري الشامل اليت أنشأها      . إىل احترام حقوق اإلنسان   
ستستعرض فيها حالة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بشأن أدائها يف جمال حقوق اإلنسان، أن متثل طريقـة                 
كذلك لتناول هذه القضايا ولتشجيع الدولة على إعادة هيكلة نظامها الوطين وجتاوز حاالت اإلفراط السابقة، مع 

  .مراعاة توصيات املقرر اخلاص

  ومن منظور تقدمي املساعدة واملعونة، من البديهي أن الدولة مل تتح اللوازم األساسية لشعبها، وخباصـة                  - ٥٩
وإلصالح احلالة الغذائية، جيب ضمان الوصول الكامل للفئات املعـوزة          . فيما يتعلق بالوقاية من الفاقة واخلوف     

سائر عناصر الرفاه الشخصي لتأمني إتاحة اإلمدادات املناسبة واملتابعة املناسبة، مبا يف ذلك التقييم الدوري للتغذية و
  .ملن هم يف حاجة إليها وحصوهلم عليها

وحيث إن الدولة غري قادرة على توفري الغذاء املناسب لشعبها، ينبغي هلا أن تفتح اجملال ألنشطة السكان                   - ٦٠
ك، ينبغي الُعُدول عن رصد خمصصات امليزانية وباإلضافة إىل ذل. اليت تساعد على توفري االحتياجات األساسية هلم

  .الوطنية للتسليح إىل هنج سياسة تستهدف السكان أكثر

وأخرياً، يتمثل أحد التحديات الواضحة يف كيفية ضمان تعزيز مشاركة السكان اليت تكفل هلم التمتـع                  - ٦١
 السلم اهلرمي إىل األسفل ومن      ويتصل ذلك بقاعدة السلطة من أعلى     . بأساسيات احلياة واحترام حقوق اإلنسان    

وطاملا مل تتخذ خطوات لتعزيـز مـشاركة        . األسفل إىل األعلى، وما يرتبط به من دعوة إىل إرساء الدميقراطية          
  .السكان يف عملية التنمية، فإن معاناهتم ستستمر بسبب اعتالل احلال والفشل الذي يعتري شؤون الدولة
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   مراسالت- رابعاً 
اص، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية أو              قام املقرر اخل    - ٦٢

تعسفاً،   الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو    
  رية كوريا الشعبية الدميقراطيـة     واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، ببعث رسالة مشتركة إىل حكومة مجهو           

 تتعلق باإلعدامات العلنية املزعومة خلمسة عشر مواطناً من مواطين مجهورية كوريا            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠يف  
وتقول التقارير إن ثالث عشرة امرأة ورجلني اتُّهموا بالتخطيط لعبور احلدود إىل بلد جماور . الشعبية الدميقراطية

 .ومل ترّد احلكومة على هذه الرسالة.  مبساعدة أقارب يعيشون يف اخلارجلتلقي إعانات اقتصادية

 للحـصول علـى     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧ومل ترّد احلكومة أيضاً على رسالة بعث هبا املقرر اخلاص يف              - ٦٣
. ممواطناً من مواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وعن سالمته      ٢٢توضيحات عن األماكن اليت يوجد هبا       

 مراهقني، كانوا قد أُعيدوا إىل مجهورية كوريا الشعبية ٣ رجال، من بينهم ٨ امرأة و١٤واجملموعة اليت تتألف من 
الدميقراطية، وذلك بعد أن احنرف مركبهم بصورة عرضية إىل املياه اجلنوبية يف البحر الغريب بالقرب من جزيـرة                  

  .يونبيونغ، حسبما أوردت التقارير

  رات القطرية الزيا- خامساً 
   مجهورية كوريا- ألف 

 .٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ إىل   ٢٧قام املقرر اخلاص بزيارة رمسية إىل مجهورية كوريا يف الفترة من              -٦٤
وكان الغرض من الزيارة تقييم ما خيلفه وضع حقوق اإلنسان السائد يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أثر 

  . يف مجهورية كوريا

وعلى الصعيد الوطين، جتدر اإلشارة إىل السياسة اليت تتبعها اإلدارة احلالية جلمهورية كوريا جتاه مجهورية   - ٦٥
، يتـصل   "املنافع املتبادلة والرخاء املشترك   "وتقترح سلطات مجهورية كوريا سياسة      . كوريا الشعبية الدميقراطية  

وهتـدف  . يت تتعلق جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     العنصر اإلنساين فيها مبختلف شواغل حقوق اإلنسان ال       
؛ وتنـاول مـسألة     )٥٣- ١٩٥٠(السياسة إىل تسوية قضية األسر اليت تشتت بني الدولتني أثناء احلرب الكورية             

سجناء احلرب من مجهورية كوريا الذين حتتجزهم مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة ومـسألة املفقـودين                 
اجلة قضية حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كمسألة قيم عاملية والـضغط              واملختطفني؛ ومع 

إلدخال حتسينات جوهرية هناك؛ وتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة بـدوافع                
 األشخاص الذين وصلوا إىل مجهورية      وتشمل القضايا األخرى اجلديرة بالعناية إمكانية ملّ مشل األسر بني         . إنسانية

كوريا واألشخاص الذين تركوا يف بلدان أخرى، ولزوم التصدي حملنة أطفال مواطين مجهورية كوريـا الـشعبية                 
  . الدميقراطية املتزوجني من رعايا بلدان أخرى، الذين يعيشون يف اخلفاء وهم يف الواقع عدميو اجلنسية

ة، كان بعض القضايا، مثل مسألة ملّ مشل األسر وتبعات احلرب، ُيعـاجلَ يف              وأثناء فترة اإلدارات السابق     - ٦٦
وحالياً، متر العالقات بني الدولتني عملياً مبرحلة       . إطار احلوار الوزاري بني البلدين وبالتعاون مع الصليب األمحر        
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اء حمادثات عـسكرية بـني      وجتدر اإلشارة إىل تزامن زيارة املقرر اخلاص إىل مجهورية كوريا، مع إجر           . انتقالية
  . الدولتني على الصعيد التقين هتدف إىل حتسني التواصل بينهما

 ٥٠ ٠٠٠وفيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية، عرضت مجهورية كوريا على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية               - ٦٧
 حـوار   ى االلتماس السابق بإجراء   وتنتظر مجهورية كوريا رد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عل        . طن من احلنطة  

  . بشأن هذا املوضوع

 شخص قادمني من مجهوريـة كوريـا        ١٥ ٠٠٠ومنذ التسعينات، وفّرت مجهورية كوريا امللجأ لنحو          - ٦٨
وزار املقرر اخلاص، أثناء    .  شخص على مجهورية كوريا    ٢ ٥٠٠ فقط، وفد    ٢٠٠٧ويف عام   . الشعبية الدميقراطية 

. ا، هانافون، وهو مرفق تدعمه احلكومة يقع قرب سيول يؤوي هـؤالء األشـخاص             زيارته إىل مجهورية كوري   
كما تقابل مع . ويساعد املرفق املستوطنني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على التكيف مع بيئتهم اجلديدة

ا يعانوهنـا هنـاك     طالع على جتارهبم يف بلدهم األصلي، والظروف الصعبة اليت كانو         العدد من الوافدين اجلدد ل    
وكانت أغلبية الوافدين نساء، أكثريتهم ُهرِّبن إىل خارج مجهورية         . والرحلة احملفوفة باملخاطر إىل مجهورية كوريا     

يف إطار عملية عبور احلدود تؤدي هبم يف هنايـة          " مساسرة"كوريا الشعبية الدميقراطية أو بلدان أخرى عن طريق         
  . املطاف إىل بلد االستيطان النهائي

. ويقع عدد من هؤالء األشخاص ضحايا إساءات متعددة، مبا فيها التعذيب وغريه من ضروب العنـف                 - ٦٩
ولذلك، فإهنم يف حاجة إىل دعم يف األجـل  . وآثار جراحهم، مثل االضطرابات النفسية الالحقة لإلصابة، عميقة       

لترحيب، أن مركز هانافون يتـيح حاليـاً      واجلدير با . الطويل ميكنهم من االنتعاش وإعادة االندماج االجتماعيني      
  .خدمات علماء وأطباء نفسانيني ملساعدة األشخاص الذين حيتاجون إىل ذلك

وزار املقرر اخلاص كذلك معهد هانغيوره اإلعدادي قرب هانافون، وهو معهد خاص باملراهقني القادمني   - ٧٠
ن الذين يعانون صعوبات، مثل الشبان الوافدين إىل من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يشمل عدداً من الشبا

وقد أثارت إعجابه بصفة خاصة الطبيعة املتفتحة واملرنة للمعهد، اليت ُتمكّن التالميذ . بائهمآمجهورية كوريا دون 
ثابة واملعهد مب. من تلقي تعليم يتماشى مع احتياجاهتم الفردية، ويتطابق مع ثقافة مجهورية كوريا ونظامها التعليمي

  . بيت هلؤالء الشبان، حيث يعيش املعلمون والتالميذ يف بيئة ودية شبيهة بالبيئة األسرية

  : وفيما يتعلق بالدروس املستفادة من الزيارة، فإن املقرر اخلاص  - ٧١

اء بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا                )أ(   يشدد على احلاجة إىل إقامة حوار بّن
 تعزيز مناخ وّدي يفضي إىل تسوية القضايا العالقة، مثل تبعات احلرب الكورية مبا فيها مسألة ملّ مشـل                   من أجل 

  العائالت واألشخاص املفقودين، مبا يتفق وأحكام القانون الدويل؛ 
يرحب بإمكانية تقدمي املعونة اإلنسانية إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مـن جانـب                )ب(  
كوريا وسائر البلدان، مبا فيها املعونة الغذائية، واملعونة الطبية وسائر أشكال املعونة، مثل املخصبات، على مجهورية 

  ، مبا يف ذلك عن طريق املتابعة الفعالة لضمان الشفافية واملساءلة؛"ال معونة بال نفاذ"أساس 



A/HRC/10/18 
Page 19 

على التصدي للكـوارث    يشدد على احلاجة إىل التشجيع على اعتماد تدابري أخرى للمساعدة             )ج(  
الطبيعية وأشكال احلرمان من األغذية والتأهب هلا واحلد منها عن طريق اختاذ إجراءات لتعزيز األمن الغذائي من                 

  خالل الزراعة املستدامة ومحاية البيئة، مبشاركة السكان الواسعة؛
من مجهورية كوريا   يدعو مجيع البلدان إىل دعم مساعدة ومحاية األشخاص الذين يسعون للجوء              )د(  

الشعبية الدميقراطية، مع االحترام الواجب ملبدأ القانون الدويل القاضي بعدم اإلعادة القسرية واملعاملة اإلنـسانية               
جلميع األشخاص الذين يسعون للجوء، مع مراعاة لزوم معاجلة احتياجاهتم النفسية وسائر االحتياجات األخـرى               

فعالة، تستكملها تفاعالت بناءة مع اجملتمعات احمللية، لتمكني ملتمسي اللجوء          بوسائل منها إتاحة أنظمة الدعم ال     
  من التكيف مع البيئة االجتماعية اجلديدة؛ 

 االسـتعراض الـدوري الـشامل       ٢٠٠٩يشري إىل أن جملس حقوق اإلنسان سيجري يف عام            )ه(  
ئات املعنية إىل املشاركة يف هذه العملية       جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ويدعو أصحاب املصلحة وسائر اهلي        
  بإتاحة معلومات ذات مصداقية ومتوازنة تراعي توصيات املقرر اخلاص؛

يدعو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أن تنفذ بصورة فعالة التزامات حقوق اإلنـسان                )و(  
ملقرر اخلاص، مبا يف ذلك متكينـه مـن         مبوجب املعاهدات اليت هي فيها طرف، ويشجع الدولة على التعاون مع ا           

  .دخول البلد، وتقييم حالة حقوق اإلنسان وإسداء املشورة إلدخال التحسينات الالزمة

   اليابان- باء 

وكان اهلدف . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ إىل ٢٣زار املقرر اخلاص اليابان رمسياً يف الفترة املمتدة من   - ٧٢
  .الة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أثر يف اليابانمن الزيارة تقييم ما ختلفه ح

وال تزال الشواغل الرئيسية تتعلق بعالقات الدولة مع اليابان، وال سيما مسألة نزع السالح النووي واملساءلة   - ٧٣
ية الرامية إىل حتقيق تفكيـك      واملدخل الرئيسي هلذه العملية هو احملادثات السداس      . عن عمليات االختطاف املرتكبة   

ورغم أن احملادثات قد توقفت حالياً بشأن اإلطار        . املرافق النووية على حنو قابل للتحقق منه يف شبه اجلزيرة الكورية          
العملي للتحقق من الربامج النووية، فإن األمل معقود على حتقيق مزيد من التقدم امللموس يف املستقبل القريب، نظراً                  

  . مكان التطورات اإلجيابية يف هذا اجملال أن تفسح اجملال إلدخال حتسينات يف جمال حقوق اإلنسانإىل أنه بإ

وفيما يتعلق بعمليات االختطاف، ورغم أنه سبق جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بارتكاهبا   - ٧٤
 شخصاً يف قائمة رمسية مبن اختطفتهم       ١٧ ويوجد حالياً . عدداً من هذه اجلرائم، ال يزال عدد من احلاالت معلقاً         

  ، ٢٠٠٢وإذا كان مخسة منهم قد عادوا إىل اليابان عقب اجتماع القمة الذي عقد بني الدولتني يف عام                  . الدولة
ال تزال حاالت أخرى تنتظر التزاماً فعلياً من جانب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بتوضيحها وتسوية املسألة 

 للحوار بشأن هذه املسائل، فيما كملت املسارات الثنائية هذا          وأتاحت احملادثات السداسية جماالً   . رضٍعلى حنو م  
، حيـث اتفقـت     ٢٠٠٨أغسطس  /ومن املهم إقامة مشاورات على املستوى العملي بني الدولتني يف آب          . النهج

يات االختطاف، من املقـرر أن  الدولتان على أساليب عملية وتدابري ذات صلة لضمان حتقيق شامل يف قضية عمل   
 الدولة جلنة حتقيق لالضطالع بالتحقيقـات       ئجتريه مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك لزوم أن تنش          
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واختتامها على حنو فعال وسريع، وأن تتعاون مع اليابان حىت تتمكن من تأكيد نتائج التحقيق مباشرةً مع مصادر             
  .املعلومات ذات الصلة

وينبغي التذكري بأنه رغم خمتلف القرارات الصادرة عن األمم املتحدة، ال يزال اجملتمع الدويل غـري راض                   - ٧٥
ويتوقع من الدولة أن تفـي      . إطالقاً على رّد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على قضية عمليات االختطاف          

وعلى الصعيد الدويل، يتزايد االعتراف     . صداقيةبالتزاماهتا وتسوي هذه املسائل تسوية حقيقية وشفافة حتظى بامل        
بأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مسؤولة كذلك عن اختطاف رعايا بلدان أخرى، مما عومل القضية بشكل                

  .أوسع نطاقاً

واعتمدت اليابان جمموعة من التدابري للضغط على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حىت تكون أكثـر     - ٧٦
ولية عن أعماهلا، مبا فيها منع زيارات السفن القادمة من البلد، إضافة إىل أنواع من احلظر والقيـود علـى                    مسؤ

 قانوناً مهماً للتصدي لقضية انتهاكات حقوق اإلنسان، وأدخلت         ٢٠٠٦واعتمدت يف عام    . التجارة واملبادالت 
وينص القانون على مجلة من التدابري، منـها        .  لتعزيز التعاون الدويل يف هذا الصدد      ٢٠٠٧عليه تعديالت يف عام     

كما ينص القانون على اعتماد تدابري حلماية ودعم املنشقني من مجهورية كوريا . أنشطة التوعية بني عامة اليابانيني
الشعبية الدميقراطية، مبن فيهم األزواج اليابانيون لرعايا كوريني هاجروا إىل اليابان، والكوريون الـذين كـانوا                

ون يف اليابان والذين استوطنوا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الحقاً لكنهم يرغبون اليوم يف العودة إىل                يقيم
ومما يبعث على االرتياح أن     . اليابان، ورعايا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين التمسوا اللجوء يف اليابان          

شخاص ينتمون إىل هذه الفئات، ويتوقع أن تتوسع عن طريق نظـم            اليابان توفر اليوم محاية متزايدة لعدد من األ       
وعلى الصعيد اإلنساين، ينبغي استكشاف القنوات الكفيلة بتمكني العائدين إىل          . الدعم التثقيفية واملهنية والنفسية   

  .اليابان من ملّ مشل عائالهتم اليت تركوها يف بلدهم األصلي

، اليت ُنفّذت فيها عمليات اختطاف، وال سيما يف السبعينات، وتشاور مع وزار املقرر اخلاص حمافظة نيغاتا  - ٧٧
وتقع نيغاتا جغرافياً قبالة املنطقة الساحلية جلمهورية كوريـا         . السلطات بشأن الظروف الكامنة وراء العمليات     

وجدير بالذكر،  . لذكرالشعبية الدميقراطية، اليت قام عمالؤها بتنفيذ عملية إنزال سرية الرتكاب اجلرائم السالفة ا            
 العتماد موقف مشترك يدعو إىل تسوية فورية للمشكلة، مبا يف ٢٠٠٨أن عدداً من احملافظني اجتمعوا يف هناية عام 

  .ذلك اختاذ تدابري لدعوة املدن الشقيقة يف بلدان أخرى إىل دعم اجلهود املبذولة يف هذا الصدد

ة الدميقراطية إىل اختاذ إجراءات فعالة تستند إىل ما يلي، كما ويدعو املقرر اخلاص مجهورية كوريا الشعبي       - ٧٨
  :يدعو اجلهات املتضامنة دولياً إىل حث البلد على اختاذ تدابري فعالة يف هذا الصدد

 جلنـة  ئينبغي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مثلما وافقت على ذلك، أن تنش        . التحقيق  )أ(  
وينبغي للتحقيق أن يكون شامالً، من أجل اختاذ إجـراء        . قضية عمليات االختطاف  حتظى باملصداقية للتحقيق يف     

  ملموس لتسوية القضية على حنو مرضٍ، أي إجياد الباقني على قيد احلياة وإعادهتم إىل اليابان؛
ينبغي للتحقيق السالف الذكر أن يشمل الضحايا الذين حددهتم حكومـة اليابـان             . التحديد  )ب(  

  ملختطفني اآلخرين؛وكذلك سائر ا
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ينبغي للدولة أن تبلغ اليابان على حنو متسق بالتقدم احملرز وأن جتري حمادثـات مـع                . اإلبالغ  )ج(  
  اليابان يف إطار روح التعاون؛

ينبغي لسلطات الدولة أن تبادر إىل اختاذ إجراءات داخلية لضمان الشفافية واملساءلة،            . املبادرة  )د(  
  اسات اليت قدمتها اليابان لتسوية القضايا العالقة؛سيما ملتابعة االلتم  وال

املطالبة بتنفيذ االلتزامات، وال سيما االلتزامات اليت أخذهتا الدولة، وخباصة على أساس         . التنفيذ  )ه(  
 ويف إطار روحه، الذي فسح اجملال لتسوية سلمية للمنازعات القائمة بني الدولتني، يف ٢٠٠٢إعالن بيونغينغ لعام 

  ر قطع خطوات حنو تطبيع العالقات بينهما؛انتظا
ينبغي لسلطات الدولة أن تكثف التدابري إلثبات التقـدم احلقيقـي واملوضـوعي يف             . التكثيف  )و(  

  التصدي للجرائم املرتكبة وتأمني مساءلة مرتكيب هذه اجلرائم؛
ن الدولتان مـن إنعـاش   باختاذ التدابري الفعالة لتسوية القضايا السالفة الذكر، ستتمك  . اإلنعاش  )ز(  

العالقات، ومن جتاوز العوائق وحتديد مسار التالقي القائم على االحترام املتبادل، وعالقـات اجلـوار الـسلمية                 
  .واالمتثال للمعايري العاملية حلقوق اإلنسان

   االستنتاجات والتوصيات- سادساً 
يا الشعبية الدميقراطية، على نطـاق  يتطلب املأزق الناجم عن انتهاك حقوق اإلنسان يف مجهورية كور     - ٧٩

ومما يبعث على القلق بـشكل      . واسع وبصورة منتظمة، عناية فورية على مجيع الصعد من الوطين إىل الدويل           
خاص اخلروقات املتفشية ذات الصلة باألغذية وسائر االحتياجات األساسية، واألمن الشخصي، واحلريات،            

  .ل النساء واألطفالواللجوء واهلجرة، والفئات احملددة، مث

  :ينبغي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تتخذ التدابري التاليةو  - ٨٠

  ):يف األجل القصري(فوراً   )أ(  
كفالة الفعالية يف توفري الغذاء واملواد الضرورية األساسية األخرى، ومتكني احملتاجني إليهـا مـن                 ‘١‘

األمم املتحدة وغريها من اجلهـات       مع وكاالت احلصول عليها والتعاون على ذلك بشكل بناء        
ومتكني السكان من تعاطي أنشطة اقتـصادية للوفـاء باحتياجـاهتم            الفاعلة يف اجملال اإلنساين؛   

  األساسية واستكمال مصادر رزقهم دون تدخل الدولة؛
اضـحة  الكف عن معاقبة طاليب اللجوء يف اخلارج والذين يعادون إىل البلد، وإصدار تعليمات و               ‘٢‘

  إىل املسؤولني بتفادي احتجاز هؤالء األشخاص وعدم معاملتهم بطريقة غري إنسانية؛
الكف عن عمليات اإلعدام العلنية واالنتهاكات اليت ترتكب ضد أمـن األشـخاص؛ وسـائر                 ‘٣‘

انتهاكات احلقوق واحلريات، بإدخال إصالحات تشريعية وتدابري تنفيذية، وإصـدار تعليمـات            
فاذ القانون باحترام حقوق اإلنسان، وبناء القدرات ذات الصلة ورصد عملهم           أوضح ملوظفي إن  
  لضمان مساءلتهم؛
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  التعاون بصورة فعالة على تسوية قضية األجانب املختطفني؛  ‘٤‘
االستجابة بصورة بناءة لتوصيات املقرر اخلاص، والرد بفعالية على مراسالته، ودعـوة املقـرر                ‘٥‘

  وقوف على احلالة والتوصية باختاذ اإلجراءات الضرورية؛اخلاص إىل زيارة البلد لل
  ):يف األجل األطول(تدرجيياً   )ب(
عب يف العملية وامتثـال     شحتديث النظام الوطين بإدخال إصالحات هتدف إىل تعزيز مشاركة ال           ‘١‘

  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛
، وإعادة ختصيص امليزانيات الوطنية،     "أوالًالشعب  "وضع تدابري إمنائية متكافئة تستند إىل سياسة          ‘٢‘

  مبا فيها امليزانيات العسكرية للقطاع االجتماعي؛
اعتماد تدابري أوسع نطاقاً تتصل باألمن الغذائي، مثل املمارسات الزراعية السليمة، واحلفاظ على               ‘٣‘

  ام الفوائد؛البيئة، والتأهب للكوارث ومشاركة السكان وجتنيدهم يف التخطيط والربجمة واقتس
املخابرات املتفشي، وإصالح   /ضمان األمن واحلريات الشخصية بتفكيك نظام املراقبة واملخربين         ‘٤‘

نظام العدالة والسجون وااللتزام بسيادة القانون، إىل جانب إعطاء ضمانات للمتهمني، واحملاكمة            
  لسلطة؛العادلة، وتطوير نظام قضائي مستقل، ووضع ضوابط وضمانات ضد انتهاكات ا

  أن تصبح طرفاً يف معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية واختاذ تدابري لتطبيقها بفعالية؛  ‘٥‘
التصدي للضعف الذي تواجهه فئات حمددة، مثـل النـساء واألطفـال وذوي اإلعاقـة                 ‘٦‘

واملسنني، بالقضاء على التمييز وبالتركيز على محاية حقوق اإلنسان من اإلمهال واإلساءة            
  ل والعنف؛واالستغال

جتـرمي مـن    و حنو اخلـارج،  ىل تدفق موجات من الالجئني       إ  اليت تؤدي  ةسباب اجلذري معاجلة األ   ‘٧‘
   الضحايا؛ميجتردون ، مواالجتار هب  يف عملية هتريب البشريستغلهم

التصدي إلفالت املسؤولني عن العنف واالنتهاكات من العقاب بوضع سبل لالنتصاف الفعـال               ‘٨‘
  لوطين واحمللي؛على الصعيدين ا

خوض مناقشات مع جملس حقوق اإلنسان، وأثناء االستعراض الدوري الشامل، لكفالة الشفافية              ‘٩‘
واعتماد إصالحات، وطلب املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان   

  للمساعدة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو شامل؛
ار بناء مع ممثلي هيئات املعاهدات اليت ترصد تنفيذ االتفاقيات اليت يعـد البلـد               الشروع يف حو    ‘١٠‘

طرفاً فيها، والتعاون مع آليات األمم املتحدة كافة، مبا فيها اإلجراءات اخلاصة، لضمان متابعـة               
  .فعالة لتوصياهتا وضمان الدخول إىل البلد

  :ويدعو املقرر اخلاص اجملتمع الدويل إىل ما يلي  - ٨١
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تأكيد احلاجة إىل اعتماد هنج متكامل يشمل منع االنتهاكات، ومحاية حقوق اإلنسان محايـة                )أ(  
فعالة، وإتاحة الرعاية واملساعدة بصورة يسهل الوصول إليها وقابلة للمساءلة، ومشاركة الشعب يف التمتع              

  حبقوقه وحرياته وضمان تطور البلد يف إطار دميقراطي؛
احلالية، تـستكمل   " اجليش أوالً "بدل سياسة   " الشعب أوالً "باع سياسة   الدعوة إىل لزوم ات     )ب(  

، مقترناً "ال غذاء بدون نفاذ"بعملية تنمية متكافئة، ومساعدة غذائية وأمن غذائي، مع االحترام الواجب ملبدأ 
  بالرصد املناسب؛

ـ             )ج(   وق اإلنـسان   احترام حقوق الالجئني، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وااللتـزام حبق
أو ملتمـسي   ىل احتجاز الالجـئني     إقد تؤدي   الوطنية اليت    ةقوانني اهلجر من صرامة   والتخفيف  للمهاجرين،  

  اللجوء أو إعادهتم قسراً؛
االستفادة أقصى ما ميكن من احلوار مع حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لتوسيع               )د(  

نسان، مع تقدمي جمموعات من احلوافز ذات الصلة واختـاذ تـدابري            جمال اخلطاب والعمل املتعلقني حبقوق اإل     
تدرجيية، واستخدام رفض الدولة التعاون مع املقرر اخلاص كمؤشر أو معلم رئيسي يف إطـار االسـتعراض                 

  الدوري الشامل القادم عن سجلها يف جمال حقوق اإلنسان؛
واء أكان ذلك يف جمال مسؤولية      التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب من جوانب خمتلفة، س          )ه(  
أو املسؤولية اجلنائية الفردية، ومتكني منظومة األمم املتحدة بأكملها، وخباصة جملس األمن، من اختاذ   /الدولة و 

تدابري ملنع االنتهاكات اجلسيمة، ومحاية األشخاص من الوقوع ضحايا ومتكينهم من سبل االنتصاف الفعالة، مع 
  .للنداء من أجل مشاركة الشعب يف اإلدارة واحلكم مشاركة واسعة النطاقإيالء العناية الواجبة 
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  تذييل

  حالة تقارير مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املقدمة إىل
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

  تاريخ تقدمي التقارير  موعد تقدمي التقارير  جولة تقدمي التقارير
  السياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و

    ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١  ٣
  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٣  ٢
  ١٩٨٤أبريل / نيسان٢  ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٣  ١

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
    ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧  ٢
  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧  ١

   الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠  ٣
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢  ١٩٩٢يونيه / حزيران٣٠  ٢
  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١  ١
  ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٨  ١٩٨٣سبتمرب / أيلول١  ١

  حقوق الطفلاتفاقية 
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠  ٢٠٠٧أكتوبر /ين األول تشر٢٠  ٤، ٣
  ٢٠٠٢مايو / أيار١٦  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٠  ٢
  ١٩٩٦فرباير / شباط١٣  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٠  ١

 -  -  -  -  -  

  

  


