
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-10613    100308    110308 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
  الة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،املقرر اخلاص املعين حبتقرير 

  ∗السيد فيتيت مونتاربورن

                                                      

 .نتائج الزيارات األخرية اليت أجراها املقرر اخلاصلكي يتضمن تأخر تقدمي هذا التقرير   ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/7/20 
15 February 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/7/20 
Page 2 

 

  موجز

، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية          هذا التقرير، املقدم من     
ياناً كثرية يف نشرات األخبار     وقد تردد اسم هذا البلد أح     . ٢٠٠٨ وحىت بداية عام     ٢٠٠٧يشمل الفترة من عام     

أثناء الفترة املشمولة باالستعراض بسبب املسألة النووية، اليت جيري تناوهلا حتت مظلة احملادثات الـسداسية الـيت          
يشارك فيها االحتاد الروسي، ومجهورية كوريا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والصني، والواليات املتحدة 

وقد أتاحت تلك احملادثات أيضاً فرصة للتطرق إىل بعض قضايا حقوق اإلنسان، مفـسحة              . باناألمريكية، واليا 
  . بذلك جماالً إنسانياً أرحب يف سياقات متنوعة

. وتظل حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية خطرية يف عدد من اجملاالت الرئيسية              
عامـل عـدم    : حقوق اإلنسان وعملية التنميـة    : املنظورات التالية  ويبحث هذا التقرير الوضع بشكل خاص من      

عامل انعدام األمـن؛    : عامل التفاوت؛ احلقوق واحلريات   : االنصاف؛ احلصول على الغذاء والضروريات األخرى     
عواقـب  عامل عدم املساواة؛ و   :  خاصاً التنقل؛ الفئات اليت تتطلب اهتماماً    /عامل تقييد احلركة  : التشرد واللجوء 

  .عامل اإلفالت من العقاب: لعنف واالنتهاكاتا

 ويف حني أن الكثري يتوقف على اإلرادة السياسية العاملية واحمللية المتحان الرغبة يف الشفافية واملـسؤولية،               
سواء أكان ذلك عن طريق نقاط دخول أكثر مرونة أو أكثر صرامة، من املهم إبراز الطبيعـة املزمنـة واملنتظمـة                     

وخيتتم التقرير بتوصيات متنوعة موجهة     . ق اإلنسان الظاهرة للعيان واخلطرية واملطردة يف هذا البلد        النتهاكات حقو 
  .إىل كل من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإىل اجملتمع العاملي لضمان حتسني محاية حقوق اإلنسان يف هذا البلد
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  مقدمة

ووسع جملس حقوق اإلنسان، . ٢٠٠٤/١٣أُنشئت والية املقرر اخلاص مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان   - ١
 الواليات واملكلفني بواليات جلميع اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان، وجـدد،            ١/١٠٢قرره  ممبوجب  

وقد طُلب إىل املقرر اخلاص إعداد تقرير عن .  تلك الواليات إىل أن يتسىن للمجلس النظر فيها٥/١جب قراره مبو
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وعن وفاء احلكومة بالتزاماهتا مبوجب صكوك حقوق 

  .اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق القيام بزيارات إىل ذلك البلد

 يف دعوة متمثالًويظل هنج املقرر اخلاص . ٢٠٠٨بداية عام   إىل٢٠٠٧ويشمل هذا التقرير احلالة من عام   - ٢
 اآلنف أن سلطات البلد رفضت حىت من املؤِسفوبالتايل، .  للتعاون مع األمم املتحدةالبلد إىل اعتبار واليته فرصةً

  .التعاون مع املقرر اخلاص

 طرف يف أربع من معاهدات حقوق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن أوالًذكر ومن النقاط البناءة، ي  - ٣
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              هي   - اإلنسان  

وقدم البلـد   . قوق الطفل واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية ح           
، قدم  ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  .  أمام هيئات الرصد ذات الصلة     مثُل تقارير مبوجب هذه املعاهدات و     أيضاً

ثانياً، يعكف البلد على ). CRC/C/PRK/4(بع جمتمعني االبلد إىل جلنة حقوق الطفل تقريريه الدوريني الثالث والر  
 يف االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة      كما أصبح طرفاً  . املخدرات وغسل األموال  إصالح قوانينه اخلاصة مبراقبة     

 باملخـدرات  املـشروع  غري االجتار ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية، و)١٩٧١(، واتفاقية املؤثرات العقلية ١٩٦١
 لزيارة البلد، األمر الذي      إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات     وُوجهت الدعوة مؤخراً  ). ١٩٨٨ (العقلية واملؤثرات

ثالثاً ويف أعقاب الفيضانات املدمرة اليت ضـربت البلـد يف            .يعين درجة أكرب من االنفتاح من جانب السلطات       
، مسح البلد للوكاالت اإلنسانية بالوصول بشكل أفضل إىل املناطق املتـأثرة بالفيـضانات،     ٢٠٠٧أغسطس  /آب

 مع منظمات األمم املتحدة وغريها يف توزيـع          نسبياً  جيداً دت تعاوناً وأشارت مصادر خمتلفة إىل أن السلطات أب      
  .الغذاء وتقدمي املساعدة إىل الفئات احملتاجة

 القاضي ٢٠٠٧فرباير /ومن جهة أخرى، فإن التقدم احملرز يف احملادثات السداسية، وال سيما اتفاق شباط            - ٤
 .)١(، ينبغي الترحيب به وتعزيزه     املثرية للجدل   الدميقراطية مجهورية كوريا الشعبية   يف النووية حمطة الطاقة  بتعطيل

بتدابري املرحلة الثانية   "االتفاق املتعلق    بإبرام   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  ٣وقد عززت األطراف الستة ذلك يف       
 ٤ إىل   ٢رة من   كما أن مؤمتر القمة الثاين بني الكوريتني، الذي عقد يف بيونغ يانغ يف الفت             ". لتنفيذ البيان املشترك  

 واعتماد اإلعالن املتعلق بتطوير العالقات بني كوريا الشمالية وكوريـا اجلنوبيـة             ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
 ه بالترحيب يعزز روح التعاون بني البلدين على حنو من شأن جديراًوإحالل السالم واالزدهار فيهما، ميثالن تطوراً

  .التأثري يف حقوق اإلنسان

                                                      

)١( North Korea's Nuclear Programmes: Getting Technical, The Economist, 10-16 November 

2007, p. 42. 
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   حقوق اإلنسان حالة-  أوالً
تظل حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية خطرية يف عدد من اجملاالت الرئيسية،                  - ٥

أعربت فيه عن عميق قلقها بشأن سجل البلـد         ) ٦٢/١٦٧( آخر   ويشهد على ذلك اعتماد اجلمعية العامة قراراً      
ر شامل عن احلالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،         ، وطلبت إىل األمني العام تقدمي تقري      ٢٠٠٧بنهاية عام   

وميكن االطالع على احلالة السلبية     . عن استنتاجاته وتوصياته  تقارير  كما طلبت إىل املقرر اخلاص مواصلة تقدمي        
  .املستمرة يف البلد عن طريق املنظورات الواردة أدناه

  ؟نصافعامل عدم اإل: حقوق اإلنسان وعملية التنمية -  ألف

.  مليون نـسمة   ٢٣مثة ندرة يف البيانات اخلاصة بعملية التنمية يف هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حنو                  - ٦
 وملدة تسع سنوات تالية، مع اخنفاض نصيب الفرد ١٩٩٠ من عام وتشري املصادر إىل النمو السليب يف البلد اعتباراً

. ١٩٩٨ دوالر أمريكي يف عام ٥٧٣ إىل ١٩٩٢ يف عام اً دوالر أمريكي تقريب١ ٠١٣من الدخل القومي من حنو 
 دوالر أمريكي يف    ٩١٤، إذ ُيقدر أن نصيب الفرد من الدخل القومي بلغ           ١٩٩٩ يف عام    وانتعش االقتصاد قليالً  

وُيقدر أن نسبة النمو    . وقد حدث النمو بصورة رئيسية يف قطاعي التعدين والصناعات التحويلية         . )٢(٢٠٠٤عام  
  .)٣(٢٠٠٦ يف عام  يف املائة سنويا١ً احمللي اإلمجايل بلغت يف الناتج

 مليار دوالر   ١,٢٨ حنو   ٢٠٠٤، بلغت قيمة الصادرات يف عام       مثالً.  مستمراً  جتارياً ويواجه البلد عجزاً    - ٧
 مليار  ١,٠٠١ مليار دوالر أمريكي، أي بعجز جتاري بلغ حنو          ٢,٢٨أمريكي، يف حني بلغت قيمة الواردات حنو        

، وهو مستَحق   ١٩٩٦ مليار دوالر أمريكي يف عام       ١٢كما ُيقدر أن الدين اخلارجي بلغ حنو        . )٤(ر أمريكي دوال
  .)٥(لقريبنيبصورة رئيسية للجريان ا

فالنخبة : بسبب اهليكل السياسي القائم على الطبقية بدرجة كبرية   " عدم االنصاف "وتواجه عملية التنمية      - ٨
ومنط  .بقمة اإلدارة، يف حني ُترك اآلخرون على هوامش عملية التنميةتعّبدي شبه  أوضاعها جيدة ومرتبطة ارتباطاً

اً التنمية اجلائر يدفعه اقتصاد      سفل ومنغلق، ومستند إىل بقـاء      أيدولوجية من أعلى إىل     ألغارق يف ا   خمطط مركزّي
يف حفظ الذات، وهذا من والبلد تقوده هيكلية غري دميقراطية ذات تسلسل هرمي متجذر مصلحتها . النظام احلاكم

 اقتصاد سري تستفيد    ويوجد أيضاً . شأنه حتريف امليزانية واملخصصات األخرى وتوجيهها لفائدة النخبة احلاكمة        
 وهي من احملدِّدات الرئيسية للتنمية املستدامة اليت ينادي هبا -  وال توجد مشاركة شعبية فعلية. منه السلطة القائمة

                                                      

)٢( North-East Asia Economic Databook: 

www.erina.or/ip/en/Publications/databook/index.htm,p. 49. 

)٣( Library of Congress-Federal Research Division-County Profile: North Korea, July 2007,   

p. 9 North East Asia.  
)٤( North-East Asia Economic Databook, p. 53. 

)٥( Library of Congress…. ) ١١، ص ) أعاله٣املالحظة.  
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والتفاوت بـني   . ربهم احلكومة معارضني جيري هتميشهم، والتمييز ضدهم، واضطهادهم       ومن تعت . اجملتمع العاملي 
 يف توزيع املوارد والسلطة، ومها األغنياء والفقراء يف اتساع، كما ُيالحظ يف حالة الغذاء أدناه، ويعاين البلد نقصاً    

  .قوام التنمية البشرية

 ١٥,٦ب النفقات العسكرية   واستأثرت   مليار وون،    ٣٥١ بلغت ميزانية النفقات الوطنية حنو       ٢٠٠٤ويف عام     - ٩
 يف املائـة،    ٤٠,٨ يف املائة، وخمصصات القطاع االجتماعي والثقايف        ٤١,٣يف املائة، وخمصصات اقتصاد الشعب      

 وحصة النفقات العسكرية، املباشرة وغري املباشرة، أكرب مما تبـدو للوهلـة             .)٦( يف املائة  ٢,٣والنفقات اإلدارية   
  :، كما يلياألوىل

، للوهلة األوىل، ولكن يف حالة مجهورية كوريا الـشعبية          قد يبدو عبء النفقات العسكرية ضئيالً     "
، وعليه يرى الـبعض أن نـسبة        ...الدميقراطية فإن حصة اقتصاد الشعب واليت ميثلها القطاع احلكومي كبرية         

  .)٧("ن ذلك يعوق االنتعاش االقتصاديإل النفقات العسكرية من االقتصاد كبرية للغاية، وليست مبالغة إذا قي

، إذ ينخرط املاليني يف العمـل العـسكري   "القوات املسلحة أوالً" عن ذلك، ينتهج البلد سياسة    وفضالً  - ١٠
والتصنيع احلريب، ويقود هذا إىل استرتاف موارد البلد ملصلحة العسكرة، يف حني يعاين السكان العديد من أشكال 

  .)٨( ماليني من االحتياطي٧,٧قدر أن أفراد القوات املسحلة يتجاوز املليون، باإلضافة إىل وُي. العوز واحلرمان

يـة  ووالتجارب الـصاروخية والن  جتلت محلة العسكرة يف ٢٠٠٦ من عام  وجتدر اإلشارة إىل أنه اعتباراً      - ١١
مكانية احلصول على معونـة  فقد قوضت هذه األعمال إ. املختلفة اليت أجرهتا سلطات البلد وقوبلت بتنديد عاملي  

  تـدرجيياً  ويف حني أحرزت احملادثات السداسية تقدماً     . من بلدان أخرى أعادت النظر يف اإلسهامات اليت تقدمها        
بشأن نزع السالح النووي، فإن القضية املوازية، املتعلقة برتع السالح بشكل عام والتحول من ميزانية منصّبة على 

  .ة منحازة إىل مهوم الشعب، مل ُيتصد هلا حىت اآلناالنفاق العسكري إىل ميزاني

وقد جتلت األزمة االقتصادية اليت يواجهها البلد يف تفشي نقص الغذاء والضروريات األساسية املشار إليها   - ١٢
كما أن إطار الضمان االجتماعي، الذي افتخر به البلد . أدناه، وال سيما منذ منتصف التسعينات من القرن املاضي

  .)٩( خطرياًهنياراًً من النظام االشتراكي يف املاضي، يشهد اآلن افه جزءاًبوص

فمن جانب مل يعد بإمكاهنم االعتماد علـى       : وباستثناء النخبة، فإن عامة الشعب يواجهون مفارقة مؤملة         - ١٣
ومن جانـب   شبكات األمان االجتماعي اليت كانت الدولة توفرها يف املاضي، وجيب عليهم اآلن تدبري شؤوهنم؛               

                                                      

)٦( North-East Asia Economic Databook, p.51. 

)٧( North-East Asia Economic Databook, p.51-52.  
  .١٨، ص ) أعاله٣ املالحظة.. (.رسغمكتبة الكون )٨(
)٩( "White Paper on Human Rights in North Korea 2007", Korean Institute for National 

Unification, Seoul, 2007, pp. xix-xx. 
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آخر، عندما يبحثون عن سبل أخرى لكسب العيش وزيادة دخلهم، تضّيق عليهم السلطات خشية أن يفلتوا من                 
ومن املآزق احلالية جمموعة القوانني واللوائح اجلديدة اليت تنظم األسواق اليت منت يف السنوات األخـرية                . قبضتها

 من جتربـة    ي الذي توفره الدولة، وبوصفها كذلك جزءاً      تالشي نظام الضمان االجتماع   يرمز إىل    بوصفها جزءاً 
 العمل يف التجارة، كما حتظر بيع  عاما٥٠ًوُيذكر أن األنظمة األخرية حتظر على النساء دون سن . اقتصاد السوق

. )١٠(السلع خارج مباين األسواق، بينما يسّير أعوان الدولة دوريات يف األسواق لقمع التجار ومصادرة بضائعهم              
 يوم لضبط األسواق    ١٠٠ ُيذكر أن وكالة املخابرات الوطنية ومراكز الشرطة يف بيونغ يانغ قد بدأت محلة               كما

  .وتفتيش األشخاص وحقائبهم عند دخوهلم ومغادرهتم وسائل النقل العام واألسواق

تقبل القريب هو وفيما خيص التخطيط والتنفيذ يف املستقبل، فإن النشاط اهلام املزمع االضطالع به يف املس              - ١٤
واملفروض أن يسمح هذا التعدد     . التعداد الوطين للسكان الذي سيجري بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان          

 لوضع برامج التنمية، وتقيـيم االحتياجـات،         هاماً كذلك أساساً  وأن يشكل    البيانات السكانية األحدث  جبمع  
  .واالستجابات ذات الصلة

  عامل التفاوت؟: الضروريات األخرى احلصول على الغذاء و-  باء

مثة تفاوت كبري بني حصول النخبة على الغذاء والضروريات األخرى، وبني حصول بقية الـشعب علـى                   - ١٥
 يف الغذاء منذ  حاداًوقد شهد البلد نقصاً.  يف مسألة احلصول على الغذاءويبدو ذلك أكثر وضوحاً. ضروريات احلياة

وإىل يف جانب منه  ة السكان باستثناء النخبة، ويعود النقص إىل الكوارث الطبيعية          منتصف التسعينات تضرر منه عام    
  .وللنخبة عادة، يف ذلك الوقت واآلن، اخليار األول يف كل ما هو متاح من املؤن.  يف جانب آخرسوء اإلدارة

 األغذيـة برنـامج   ارج، وباألخص عن طريق     اخل من   ة الوارد املعونة الغذائية يف قبول   عندئذ  بدأ البلد   و  - ١٦
، واملياه يف بعـض    والكهرباء ، واألمسدة ،وقد فاقم هذا الوضع تراجع اخلدمات الطبية والنقص يف األدوية         . العاملي
 ٨٩٠ ٠٠٠ُيقدر بنحو   ) احلبوب(وأشارت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إىل نقص يف األغذية           . املناطق

  .٢٠٠٧ن مليون طن متري يف عام ، وبأكثر م٢٠٠٦- ٢٠٠٥طن متري يف الفترة 

بدأ برنامج األغذية العاملي يف تنفيذ عمليته املمتدة لإلغاثة واإلنعاش اليت تستغرق سنتني ، ٢٠٠٦ويف عام   - ١٧
دوالرات الواليات املتحدة   ماليني   من   ١٠٢ مليون نسمة، بتكلفة قدرها      ١,٩    لتقدمي معونة غذائية    إىل  والرامية  
 .لنساء واألطفال صغار السنإىل استهدف باألساس تقدمي املعونة تو؛  السلع األساسية طن من١٥٠ ٠٠٠وتطلبت 

تزال  وال   . نتيجة للتجارب الصاروخية والنووية اليت أجراها البلد       كان أقل من املتوقع   املعونة اخلارجية   تدفق   أن   غري
  .املزيد من الدعم من اجملتمع الدويلالفئات املستهدفة هبذه العملية تنتظر 

، إذ تضرر ٢٠٠٧أغسطس /آبالعارمة اليت شهدها شهر  يف البلد بسبب الفيضانات وازداد الوضع سوءاً  - ١٨
وقد كانت االستجابة جيدة ملواجهة حالة الطوارئ هذه وحتقـق          . منها حنو مليون شخص ذاقوا مرارات احلرمان      

 مليون من دوالرات الواليات املتحـدة       ١٤اهلدف احملدد يف النداء املوجه إثر الفيضانات الكاسحة واملقدر بنحو           
                                                      

)١٠( North Korea Today, 103nd ed., December 2007 pp.1 and 2. 
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ويالحظ مكتب منسق الشؤون اإلنسانية أن اعتماد البلد على اإلمدادات الغذائية اخلارجية من األرجح . األمريكية
  .)١١(٢٠٠٨أن يزيد يف عام 

  : ما يلي٢٠٠٧مشلت التطورات بنهاية عام   - ١٩

هو ، واملناطق تضرراًشد  من أ١٩يف ة اخلامسإجراء الفحص التغذوي السريع لألطفال دون سن   - 
  ؛)اليونيسيف(جهد مشترك بني السلطات ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

تقدمي جمموعة اللوازم الطبية الطارئة، مبساعدة منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل جلمعيـات               - 
  الصليب األمحر واهلالل األمحر؛

 مـن املنـاطق املتـأثرة    ٣٧ شخص يف ٢١٥ ٠٠٠على اء  إكمال احللقة األوىل من توزيع الغذ       - 
  .أكتوبر/سبتمرب، وستكون احللقة الثانية يف تشرين األول/بالفيضانات يف أيلول

 وُتجري وكاالت األمم املتحدة   . ومثة إجراءات رئيسية خمتلفة ستكون ذات أمهية خاصة يف املرحلة املقبلة            - ٢٠
.  للوضع التغذويوشركاؤها تقييماً) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة كما جتري منظمة .  للمحاصيلاآلن تقييماً

، )اليونيسيف(وجتدر اإلشارة إىل أن الدراسة االستقصائية الواسعة النطاق اليت أجرهتا منظمة األمم املتحدة للطفولة 
 يعانون سوء التغذيـة      يف املائة من األطفال صغار السن      ٣٧العاملي، والسلطات، أشارت إىل أن      األغذية  وبرنامج  

وستمكِّن هذه التقييمـات  . املزمن، يف حني أن ثلث األمهات يعانني سوء التغذية ومصابات بفقر الدم يف آن معاً  
، كما ستيسر املستضعفةاجلديدة اجملتمع الدويل من الوقوف على عملية جرد للوضع، ال سيما وأنه يتعلق بالفئات               

 إطار السعي لضمان جمموعة من احلقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية،          عملية ختطيط الربامج املستقبلية يف    
  .وباألخص احلق يف الغذاء واحلق يف الصحة

ـ       "ال وصول، ال غذاء   " إىل قاعدة    وتعمل وكاالت األمم املتحدة استناداً      - ٢١ هلـا  تح  ، ويعين ذلك أنه ما مل ي
ومن . أما التحدي املتكرر فيتمثل يف رصد عملية التوزيع. ة الغذائيةم املساعدقدَّالوصول إىل املناطق املتضررة، لن ُت

  :املثري إشارة تقرير املراجع اخلارجي عن أنشطة برنامج الغذاء العاملي يف ذلك البلد إىل التحديات التالية

 بالزيارات املزمع القيـام هبـا        مسبقاً طلبت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إشعاراً        - 
  رصد عملية توزيع الغذاء؛ل

العاملي بالوصول دون قيود إىل العمليات امليدانية، وميثل        األغذية  مل ُيسمح للمراقبني من برنامج        - 
   للتأكيد الذي قُدم إىل الربنامج بشأن نوع املستفيد وكميات الغذاء املستهلَكة؛ذلك حتديداً

                                                      

 عـن   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٠، مكتب منسق الشؤون اإلنسانية،      ٧نظر تقرير عن احلالة رقم      ا )١١(
وتقرير التقييم السريع اخلاص بالفيضانات، من إعداد مكتب برنامج الغذاء العاملي يف مجهورية الفيضانات يف ذلك البلد، 

  .١، ص ٢٠٠٧أغسطس /كوريا الشعببية الدميقراطية، آب
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 يتحدثون اللغة الكوريـة عـن طريـق    العاملي الاألغذية  أجرى املقابالت موظفون من برنامج        - 
  .)١٢(مترمجني وحبضور مسؤولني حكوميني

، مثة مؤشرات تدل على أن برنامج       ٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  ملمتدة لإلغاثة واإلنعاش  ة ا عمليومنذ تنفيذ ال    - ٢٢
بشأن املسألة،  ومبوجب رسالة التفاهم بني الربنامج والبلد       .  زيارة رصد شهرياً   ٥٨العاملي قد أجرى حنو     األغذية  

وافقت السلطات على السماح ملوظفي الربنامج بالتنقل إىل املناطق حيث يوزِّع األغذية املقدمة مـن الربنـامج                 
أما مسألة الوصول احملدود فمعروفة لوكاالت األمم املتحدة، ومثة خطوات ُتتخـذ لتحـسني عمليـة                . موظفوه
مصداقية إحصاءات رصد نقدي العاملي أن يستعرض بشكل ة األغذيينبغي لربنامج "ويوصي املراجع بأنه . الوصول

الغذاء، وأن يواصل جهوده لتوسيع اتفاقات الرصد امليداين اخلاصة بدعم عمليات الوصول غري املقيَّد ما أمكـن                 
  .)١٣("ذلك، لتشمل املترمجني

هـو أمـر ال ميكـن       ومن هذا املنظور، من املهم التشديد على ضرورة حتقيق األمن الغذائي يف البلد، و               - ٢٣
 للغاية باحلاجة إىل عملية التنمية املستدامة القائمة على  وثيقاًويرتبط هذا ارتباطاً. االستعاضة عنه باملعونة اخلارجية

وتشمل أنواع الربجمة . مشاركة الشعب الواسعة يف عملية إدرار الدخل وتوفري الغذاء، واحملافظة عليهما، وجتديدمها
ري للتعامل مع الفاقد قبل عملية احلصاد وبعدها، واحملافظة على مناطق مـستجمعات امليـاه،               العملية الالزمة تداب  

، ومشاركة السكان    من الناحية األيكولوجية   وحتاشي إزالة األحراج واالستغالل املفرط ملناطق األراضي احلساسة       
  .من التنمية الزراعية يف التخطيط بغية االستفادة

  ؟مل انعدام األمنعا: احلرياتو احلقوق -  جيم

ويقترن هذا  إن احلقوق املدنية والسياسية مقيَّدة بصرامة يف هذا البلد بسبب القمع الذي ميارسه النظام،                 - ٢٤
.  بانعدام األمن يف أوساط الشعب عامة      واستخدام املخربين بشكل واسع، وهو ما يولد احساساً       التقييد بالترهيب   

 الكتلـة (فئة املـوالني للنظـام      : هيخمتلفة  يم الشعب إىل ثالث فئات      ويف هذا السياق، متيل السلطات إىل تقس      
األوىل هي   فالفئة.)١٤()الكتلة املعقدة(، والفئة اليت ُتعترب مناوئة للنظام )الكتلة األساسية(، والفئة الوسط )املركزية

ه الفئة بامتالك اهلواتـف     وُيسمح هلذ . النخبة احلاكمة اليت تنعم باالمتيازات، مثل املدارس واملستشفيات اخلاصة        
وحتصل هذه الفئة على . والفئة الثانية متثل أغلبية الشعب، مثل املزارعني والعمال. اخلاصة وقراءة الصحف األجنبية

مع اقتصاد   حصص غذائية، على الرغم من أن هذه احلصص تضاءلت يف السنوات األخرية بسبب جتربة احلكومة              
 للدولة وُتقمـع    أما الفئة الثالثة فُتعترب عدواً    . زيع العام الذي ترعاه الدولة    نظام التو الذي شهده   فض  اخلالسوق و 

وتشمل هذه الفئة طبقة ُمالك األراضي قبل استيالء الشيوعيني على البلد، واملوظفني العمـوميني يف               .  لذلك وفقاً
نوبية يف أثناء احلرب الكورية     فترة احلكم الياباين، واجلماعات الدينية، وأولئك الذين ساعدوا القوات الكورية اجل          

وهذه الفئة حمرومة من التعليم اجلامعي، وُتعاَمل بتمييز ضدها بشأن احلصول على الضروريات ). ١٩٥٣- ١٩٥٠(
                                                      

)١٢( WFP/EB.2/2007/5-F/1، ٤٧، الفقرة ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٧.  
  .٤٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
)١٤( White paper 2007…) ١١٩، ص ) أعاله٩ظر املالحظة ان.  
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ويقبع الكثريون من أفراد هذه الفئة يف السجون املرِعبة املـشار   . األساسية مثل السكن، والرعاية الطبية، والتعليم     
  .عاقَب الناس ألسباب سياسية، ُيستعمل أيضا العقاب اجلماعي أو التجرمي بالتبعية ضد اُألسروعندما ُي. إليها أدناه

ومثـة  . واملشاركة السياسية مبفهومها الدميقراطي منعدمة، إذ يهيمن احلزب احلاكم على األمور بالكامل             - ٢٥
وأجهزة احلاسوب إال بـإذن مـن       على وسائط اإلعالم، وال ُيسمح للناس باقتناء اهلواتف احملمولة          صارمة  رقابة  

 وبالرغم من ذلك، .)١٥(وتفيد التقارير حبدوث عمليات تعقب ودهم فيما يتعلق باقتناء اهلواتف اخللوية. السلطات
وأجهزة املذياع والتلفاز مضبوطة    . السكان سراً أجهزة الفيديو وبرامج التلفاز من مجهورية كوريا         يشاهد بعض 

ويف حـني أن    . ، وُيعاقب من يعصي األوامر يف هذا الـشأن        )يف الشمال (ها احلكومة    على الربامج اليت تبث    مسبقاً
 عن ملجأ يف بلد آخر ويلتقـون        السلطات تدعي السماح حبرية األديان، من املعروف أن من يغادرون البلد حبثاً           

  .مبشرين يف طريقهم ُيضطهدون ويعاقبون إذا أعيدوا إىل البلد

بقصد ترهيب الشعب، على الرغم مـن       عمليات اإلعدام العلين     خاص استمرار    ومن األمور املقلقة بشكل     - ٢٦
، واليت ُيزعم أهنا حسنت إطـار القـانون   ٢٠٠٥ و٢٠٠٤اإلصالحات املختلفة اليت أُجريت على القانون يف عامي  

ضها نظـام   ، كما أن األوضاع القاسية اليت يفر      وتأخر إصالح نظام السجون كثرياً    . اجلنائي والعقوبات ذات الصلة   
املعاملة  العدالة اجلنائية واالحتجاز املتصل هبا ينشأ عنها كثري من االنتهاكات، مبا يف ذلك التعذيب وغريه من ضروب

 متعددة ومتكررة، وال تـشمل تعـذيب احملتجـزين          وتكون االنتهاكات أحياناً  . القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة    
  .)١٦(ن التجويع، وحىت تدنيس األموات والتعامل مع جثثهم بشكل مهنيفحسب، بل كذلك سوء التغذية الناجم ع

فقد اختطفت مجهورية كوريا . ومن ناحية أخرى، ظلت السلطات تشارك يف عمليات اختطاف األجانب  - ٢٧
 اليابانيني، وسترد تفاصيل ذلك أدناه يف التقرير املتعلق بزيارة املقـرر اخلـاص إىل               من الشعبية الدميقراطية عدداً  

  أو أكثـر، وفقـاً     اثنا عشر بلـداً   (وقد تضرر من عمليات االختطاف تلك مواطنو جمموعة من البلدان           . اليابان
  ).للمعلومات الواردة

  ؟التنقل/عامل تقييد احلركة:  التشرد واللجوء-  دال

فرضـها  وضع النظام احلاكم، منذ إنشائه، لوائح صارمة للهجرة بوصفها أداة من أدوات الرقابة الـيت ت                - ٢٨
بيد . للمواطنني حبرية التنقل داخل البلد، وليس بإمكاهنم السفر إىل اخلارج إال بإذن رمسيال يسمح وعامة . الدولة

أو /أن سياسة تقييد احلركة ظلت ضعيفة يف السنوات األخرية، إذ تنقل الكثري من النـاس ألسـباب سياسـية و                   
ومن .  عن ملجأ خارج البلدا لالضطهاد على يد النظام حبثاًفمن ناحية، غادرت أعداد كبرية ممن تعرضو. اقتصادية

 عن الضروريات األساسية بغية التغلب على       ناحية أخرى، فإن الناس يف حالة حراك داخل البلد وعرب احلدود حبثاً           
 أكثر صعوبة بالنسبة    وهكذا أصبح فرض الرقابة التامة على عامل اهلجرة أمراً        . اجلوع وحتسني سبل كسب العيش    

وعلى صعيد آخر، مثة ظاهرة وليدة تتمثل يف انتقال جمموعات كبرية من العمال احملليني واملهاجرين  . إىل السلطات 

                                                      

)١٥( White Paper 2007…)  ٢٨"، ص ) أعاله٩انظر املالحظة."  
)١٦( D. Hawk, Concentrations of Inhumanity, Freedom House, Washington, 2007, pp. 9-10. 
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 من ترتيبات ثنائية أو عرب احلدود إىل بلدان أخرى بوصف ذلك جزءاً /إىل املناطق االقتصادية اخلاصة داخل البلد و      
  .بشأن استجالب العمالة

 أحوال أولئك الـذين     )١٧(لجأ، فقد حلل املقرر اخلاص بدقة يف تقاريره السابقة        وفيما خيص اللجوء وامل     - ٢٩
الجـئ  (فمن بني هؤالء من يترك بلده األصلي ألسباب متصلة باالضـطهاد            . يلتمسون اللجوء يف بلدان أخرى    

ـ    ). الجئ حبكم احلال  (، ومنهم كذلك من خيشى االضطهاد بعد مغادرة البلد          )تقليدي ن ويوجد كال النوعني م
فالفئة األخرية تنشأ بسبب اخلوف من العقاب عند العودة ملغادرهتم البلد دون . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

وتشري . ، وخطر االضطهاد هذا مبثابة اضطهاد فعلي أو حمتمل، وإن كان يف مرحلة متأخرة)شرية خروجأت(تصريح 
، يف حال عودة من غادروا البلـد        فمثالً. دين يف بعض اجلبهات   التقارير إىل درجة كبرية من اللني يف معاملة العائ        

ر اغري أنه يف حاالت أخرى، مثل مـن تكـر         .  من احتجازهم  اجلوع، متيل السلطات إىل استجواهبم بدالً      بسبب
خروجهم من البلد دون تصريح، أو ذوو االنتماءات السياسية اليت ُتعترب معادية للسلطات، أو مـن يـسعون إىل     

لى مساعدة من املبشرين يف البلدان اجملاورة، فيخضعون إىل عقوبة تتراوح ما بني إعادة التعليم والتأهيل، احلصول ع
  .والسخرة، والسجن

،  أوالً.)١٨(خارج البلد مثري للقلق لعدد من األسـباب اللجوء والوضع الذي يواجه أولئك الذين يطلبون        - ٣٠
 أصبحت اجلماعات تواجه صعوبة أكثر يف احلـصول علـى           بسبب الظروف على احلدود اليت تتسم بقيود أشد،       

بدفع ) الوعد(ويعتمد من يتمكنون من الوصول إىل تلك البلدان على املهربني مع . اللجوء يف بعض البلدان اجملاورة
 أن  ، مثة فرق بني من غادروا البلد قبل فترة وأقاموا يف بلد جماور لعدة سنوات قبـل                ثانياً. مبالغ كبرية يف العملية   

يتركوه إىل بلد آخر، وأولئك الذين خرجوا يف اآلونة األخرية وتوجهوا حنو بلد آخر من بلدان اللجوء، بعد مرور  
وفيما يتعلق بالفئة األوىل، تتمثل املسألة فيما إذا ينبغي أن يكون من حق الذين أقاموا يف بلـد                  . عابر ببلد جماور  

ورمبا كان أفضل اختبار هـو      . ، أن يلتمسوا اللجوء يف بلد آخر      جماور فترة طويلة، أكثر من عشر سنوات، مثالً       
وإذا كانت اإلجابـة  . أو يف بلد اإلقامة /السؤال عما إذا كان هؤالء األشخاص جيدون احلماية يف البلد األصلي و           

مون لفترات املقي -  ا يؤسف له أن كال الفئتنيّممو. بالنفي، فينبغي أن ُيفتح أمامهم باب إعادة التوطني يف بلد آخر
وقد أكـد املقـرر     . واجه خطر احملاكمة يف بعض بلدان اللجوء لدخوهلم بطريقة غري مشروعة          ت -  طويلة واجلدد 

وينبغي، بـاألحرى،   .)١٩(اخلاص يف تقاريره أنه ينبغي أال ُيحاكموا، وال ينبغي معاملتهم كمهاجرين غري شرعيني  
أما اإلمكانية األخرى فهـي معاملتـهم       . ماية الدولية معاملتهم بوصفهم ملتمسي جلوء أو الجئني يستحقون احل       

وجيدر أن نتذكر أنه .  إليهايلتمسون اللجوءاليت بوصفهم حاالت إنسانية ال ختضع لقيود قوانني اهلجرة يف البلدان 

                                                      

)١٧( A/HRC/4/15، و٢٨- ١٨ الفقرات ،A/62/264٤٠- ٢٨  الفقرات.  
األطفال، اقتراحـات   حالة حقوق اإلنسان لالجئي كوريا الشمالية من النساء و        "هوا،   -  هو كيونغ  )١٨(

التحالف الربملاين الدويل بشأن الجئي كوريا الـشمالية        : ل، مداوالت اجلمعية العامة الرابعة      "بتحسني حقوقهم ومحايتها  
  .٣٣- ٢٤، ص ٢٠٠٧وحقوق اإلنسان، أمانة اجلمعية العامة الرابعة، سيول 

  . أعاله١٧نظر املالحظة ا )١٩(
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ية البلد  ففي حني أن األخريين ال يزالون يتمتعون حبما       :  يف املفهوم بني الالجئني واملهاجرين غري الشرعيني       اًمثة فرق 
  .األصلي، فإن األوائل ليسوا كذلك وينبغي أن ُتوفر هلم احلماية الدولية

. ثانياً، هنالك مسألة األطفال املولودين يف بلدان أخرى ألبوين أحدمها أو كالمها من مواطين البلد املعين                 - ٣١
 تسجيل والدة الطفل، ما مل      اًأحد األبوين يعيش سراً يف البلد الذي يولد فيه الطفل، من الصعب أحيان            فإذا كان   

فبما أن مجيع   .  مسألة جنسية الطفل   وتوجد أيضاً .  بصفة غري قانونية، مع السلطات     يكن مثة اتفاق خاص، أحياناً    
مواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يعتربهم القانون يف مجهورية كوريا، من حيث املبدأ، مواطنني كوريني 

يء نفسه على الطفل املولود خارج مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؟ يتمثل هنج املقرر جنوبيني، فهل ينطبق الش
  .اخلاص يف طلب بعض الردود لضمان أال يصبح الطفل عدمي اجلنسية

، كأن يغـادر األب     ففي عملية اهلجرة أو اهلروب تتشتت األسر أحياناً       . ثالثاً، هنالك مسألة مل مشل األسر       - ٣٢
وعملية مل مشل األسر ملـواطين مجهوريـة        .  ما بقية أفراد األسرة يوماً   أو هبما   ، على أمل أن يلحق به       أو األم أوالً  /و

 يف وقت الحق، و هذا ال يثري مشاكل رئيسية عندما يكون األب واألم والطفل  كوريا الشعبية الدميقراطية تتم أحياناً    
 إذا تزوج مواطن ومواطنة من      أكثر تعقيداً تغدو  ن األمور   غري أ . مجيعهم من مواطين البلد املعين مولودين يف الشمال       

مل مشل األسرة األمل يف ففي هذه احلالة يتوقف  .  الحقاً مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف بلد جماور وأجنبا طفالً        
  .ةعلى مفاوضات ثنائية وغريها تتسم باملرونة لتمكني إمتام عملية مل مشل األسرة دون شروط مسبقة كثري

 من يشاعاألمن يف أوساط ملتمسي اللجوء ما بانعدام ومن املمارسات املقلقة اليت تثري اخلوف واالحساس   - ٣٣
وجود عمالء جهاز األمن من البلد األصلي يعملون يف بلدان أخرى لتتبع وتعقب ملتمسي اللجوء الذين غادروا                 

عمالء إىل الترهيب عن طريق وسائل خمتلفة للضغط على  يلجأ هؤالء الوأحياناً.  عن ملجأ يف مكان آخر   البلد حبثاً 
  .ملتمسي اللجوء كي يعودوا، وتشمل تلك الوسائل هتديد أفراد األسرة الذين بقوا يف البلد األصلي

تدفقات خمتلطة غالباً ما تتخذ شكل فعملية التشرد .  مما ذُكر ويف احلقيقة، رمبا كانت األمور أكثر تعقيداً        - ٣٤
وُيضاف إىل ذلـك    . أو اقتصادية أو عوامل أخرى    / سياسية و  وجود أسباب خمتلفة للهجرة، مثالً    أو مركبة، مع    

وبالتايل، فإن مجيع البلدان مدعوة إىل      . واملهربون الذين يتصيدون الفئات املستضعفة فعالً     األشخاص  املتاجرون يف   
 كانت تسميتهم وكيفمـا كـان       ، أياً احترام حقوق اإلنسان ألولئك املشردين    إىل  والطابع  االستجابة اإلنسانية   

وهنالك مبدأ رئيسي يف القانون الدويل يتعلق بالالجئ بصفة خاصة وحيظر إجباره على العودة إىل حيث . تصنيفهم
  .احترامهتحّتم ، وهو واجب ي")عدم اإلعادة القسرية ("يواجه خطراً

لى ضرورة احترام حقوق العمال مثل األجور فيما يتعلق بالعمال احملليني واملهاجرين، من املهم التشديد ع  - ٣٥
العادلة، واحلق يف التفاوض اجلماعي وحرية إنشاء الروابط، واحلق يف إرسال حتويالهتم املالية إىل بلداهنم، وتوفري                

واملؤسف أن البلد مل يعمل حىت اآلن مع منظمة العمل الدولية، وهو حباجة إىل االنضمام    . ظروف العمل اإلنسانية  
  .فاقيات املنظمة وتنفيذها على الصعيدين الوطين واحملليإىل ات
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  ؟عامل عدم املساواة:  خاصاً الفئات اليت تتطلب اهتماماً-  هاء

بالرغم من أن دستور مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ينص على مبدأ عدم التمييز واملساواة، ال سيما       - ٣٦
ففي حني متثل النساء أغلبية قوة العمل، فإن حظهـن يف           . تلف جداً ، خم بني الرجال والنساء، فإن الواقع، أحياناً     

فباإلضافة إىل األدوار التقليدية املخصصة للنساء، ميثل العنف . مواقع صنع القرار يف املناصب العليا ال يزال حمدوداً
ـ     . ضد النساء مسألة مل ُيتصد هلا بشكل مالئم داخل اإلطار الوطين           رتيل إىل العنـف    ويتفاوت هذا من العنف امل

  .املرتبط بالدولة

فمن ُيعتربن منهن معاديات للنظـام      .  من النخبة  ومن مصادر القلق اخلاص فئة النساء الاليت لسن جزءاً          - ٣٧
ومن ال يندرجن بالضرورة يف فئة األعداء ُيحرمن مـن احلـصول علـى الغـذاء                . يطاهلن االضطهاد والتهميش  

 عن ضروب    يف السنوات األخرية يف ظل نقص الغذاء، فضالً         حرجاً وهكذا أصبح الوضع  . والضروريات األخرى 
  .احلرمان األخرى مثل نقص األدوية واملياه النقية

أو عن حياة أفضل يف مكان      / عن اللجوء و   وينبغي إيالء االهتمام ألولئك النسوة الاليت يغادرن البلد حبثاً          - ٣٨
وقد حتدث املقرر اخلـاص مباشـرة إىل    . والتهريبشخاص  أل إىل عمليات االجتار با    فهؤالء يتعرضن أحياناً  . آخر

وقـد  . العديد منهن، وقد بيع بعضهن يف زجيات قسرية يف بلد جماور قبل أن يتركنه اللتماس اللجوء يف بلد آخر                  
، وردت اإلشارة يف تقارير املقرر اخلاص السابقة إىل األسباب اليت جتعل اجملرمني يتصيدون هذه الفئة، ومنها مثالً                

ذريعة مل مشل األسر، واالعتقاد بأن النساء أكثر جدية من الرجال يف الوفاء بوعدهن بالـدفع، وأقـل عرضـة                    
  .)٢٠(للمحاكمة يف حال دخوهلن إىل بلد آخر بصورة غري شرعية

 يتضح من التقريرين اجملتمعني الثالث      وفيما خيص حقوق الطفل، فإن التقييم الذايت الذي أجراه البلد مؤخراً            - ٣٩
جمموعة اخلطط والقوانني اجلديدة اليت     جتدر اإلشارة إىل    و). CRC/C/PRK/4(الرابع مبوجب اتفاقية حقوق الطفل      و

 الذي حيظر بيع التبغ للقـّصر؛ وتنقيحـات         ٢٠٠٥قانون الرقابة على التبغ لعام      : ُوضعت يف السنوات األخرية مثل    
 من أجل تصنيف أوضح للجرائم اجلنائية؛ وقانون        ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام       

كما صاغ البلد خطة العمل الوطنيـة لرفـاه الطفـل           .، الذي يوفر احلماية لألمهات واألطفال     ٢٠٠٤األسرة لعام   
وتشري الوكاالت الدولية إىل تعاون جيد من جانـب  . ، واليت تشمل بعض األهداف اإلمنائية لأللفية ٢٠١٠- ٢٠٠١

  .عض الُصعد، مثل التحصني ضد احلصبة وتطوير نظام لتنقية املياه تتم تغذيته باجلاذبيةالسلطات على ب

  يف تنفيذ الربنامج يف حني أن السياسات القائمة تستغل تنمية الطفل بوصفها جزءاً             ويظل التحدي متمثالً    - ٤٠
النظام  طبيعة ية خاصة، مع أخذكما أن تقييم عملية تنفيذ حقوق الطفل ذو أمه. من استراتيجية بقاء النظام احلاكم

. ومن الواضح أن األطفال الذين ليسوا من أبناء النخبة أكثر عرضة للتمييز           . السياسي اهلرمية والطبقية يف االعتبار    
وتصبح . وتشمل هذه الفئة جمموعة األطفال املهجورين وأطفال الشوارع، الذين هم حباجة إىل القوت واملساعدة             

والتقرير الذي قدمته مجهورية كوريا الشعبية .  للملجأ يف مكان آخر إذا غادروا البلد طلباًداًأمور هؤالء أكثر تعقي
بال جدال فيما خيص تدابري احلماية اخلاصة       مقتضب  ) CRC/C/PRK/4( إىل جلنة حقوق الطفل      الدميقراطية مؤخراً 

                                                      

)٢٠( A/HRC/4/15، و٣٠ الفقرة A/62/264،٤٢  الفقرة.  
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يف أوضاع صـعبة، مثـل األطفـال         للشواغل احملددة اخلاصة باألطفال الذين يعيشون        يالضرورية من أجل التصد   
املُهَملني، واألطفال الذين هم /الالجئني، وأطفال املعارضني السياسيني، وأطفال األقليات، واألطفال املعرضني لإليذاء    

األطفال، مع أخذ املعايري العاملية ميّس وهنالك حاجة ماسة لتحسني نظام العدالة اجلنائية الذي  . يف نزاع مع السطات   
  .وهذه املسألة مترابطة مع مسألة السجون ومرافق االحتجاز الواردة أعاله. حداث يف االعتبارلقضاء األ

انعدام ضروب  بصورة متزايدة عرضة ألشكال احلرمان املتصاعدة، وذلك بسبب وأصبح كبار السن أيضاً  - ٤١
  .اتالغذائي واالقتصادي يف البلد؛ وينطبق ذلك على حال ذوي اإلعاقيف اجملالني اليقني 

. ويشدد املقرر اخلاص على مسألة رئيسية مل ُيتصد هلا كما ينبغي حىت تارخيه، أال وهي مل مشل األسـر                    - ٤٢
 ببلد جماور يتركون وراءهـم      أو ميرون عبوراً  /فكثري من الذين خيرجون من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية و         

أو الصعد األخرى لتسهيل    / تدابري على الصعيد الثنائي و     وينبغي اختاذ . أفراد أسرهم قبل أن يصلوا إىل بلد املقصد       
 عن تدابري لضمان عدم تعرض أفراد األسر هؤالء، الذين ميكثون يف البلد األصلي أو أي عملية مل مشل األسر، فضالً

  .بلد آخر، للترهيب أو أي شكل من أشكال اإلكراه

  عامل اإلفالت من العقاب؟:  عواقب العنف واالنتهاكات- واو

إذا ُنظر إىل تطور األحداث مبنظار جمموعة التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص إضافة إىل مصادر معلومات                  - ٤٣
أخرى، من الواضح أن البلد شهد وال يزال يشهد انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وتتحمل السلطات الوطنية                

أو باستمرارها  /مسح بوجود هذه االنتهاكات و    واجملتمع الدويل مسؤولية معاجلة عامل اإلفالت من العقاب الذي          
  .ملدة طويلة

وأيسر مدخل ملعاجلة ما اقترفه املسؤولون احملليون من أعمال مشينة هو إخضاعهم ملزيد من املساءلة على                  - ٤٤
وظفون املسؤولون عن إنفاذ القوانني وغريهم عن بعـض         وميكن أن حيدث ذلك عندما حياكَم امل      . الصعيد الوطين 

بيد أنه ينبغي احلرص على تقييم هذه اإلجراءات يف ضوء املعايري الدولية وسـيادة              . اجلرائم املرتكبة حبق السكان   
  .ونظراً إىل الطبيعة غري املستقلة للقضاء يف البالد، من الصعب التأكد من إقامة العدل ومعاينة ذلك. القانون

أو /وأعسر مدخل هو الدعوة إىل املزيد من املساءلة يف السياق الدويل، سواء من حيث مسؤولية الدولة و           - ٤٥
 على أنه جزء مـن هـذا        ٢٠٠٤وقد ُينظر إىل إنشاء والية املقرر اخلاص هذه يف عام           . املسؤولية اجلنائية الفردية  

. سؤولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان     االجتاه الذي يناهض اإلفالت من العقاب ويشدد على حماسبة امل         
وهذا أمر أكدته وأشارت إليه قرارات األمم املتحدة، ال سيما قرارات اجلمعية العامة بشأن البلد املعين، اليت تضغط 

ومع ذلك، يظل السؤال قائماً بشأن ما إذا كانت قضية االنتهاكات يف مجهورية كوريا              . بالتدريج باجتاه املساءلة  
  .ية الدميقراطية ستعاجل يف مرحلة من املراحل على أعلى مستويات النظام، يف اإلطار الكلي لألمم املتحدةالشعب

وكما جاء يف التقرير السابق للمقرر اخلاص، بدأ اجملتمع املدين ينادي بأن متارس السلطات املسؤولية عن                  - ٤٦
" مسؤولية محاية"ت حقوق اإلنسان، على اعتبار أهنا محاية مواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من انتهاكا 



A/HRC/7/20 
Page 15 

وقد تكون هناك أيضاً جماالت السـتحثاث       . )٢١(الشعب، وإمكان اللجوء إىل جملس األمن واختاذ قرار غري ملزم         
العمل من أجل حتميل األفراد املسؤولية اجلنائية، باستلهام وجود احملكمة اجلنائية الدولية، حيث النظام احمللي عاجز 

  .و غري راغب يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ملساءلة األفراد عن اجلرائم اخلطريةأ

وهناك مدخل آخر هو حبث ما إذا       . والقضايا املشار إليها أعاله جزء من نظام املساءلة املتعدد األطراف           - ٤٧
ؤولية ملواجهة عامل    تدعو إىل التحلي بروح املس     -  إقليمية أو ثنائية أو خمتلطة       - كان ميكن وضع ترتيبات أخرى      

ومن املؤسف، من منظور التيسري، أن البلد مل يلتمس مساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية . اإلفالت من العقاب
وملا كانت احملادثات السداسية تتناول     . حلقوق اإلنسان لتحسني نظام العدالة السائد فيه وإعمال حقوق اإلنسان         

سان عرب اتصاالت ثنائية وغريها من املسارات، مثل إمكان توقيع معاهـدة            حالياً أيضاً بعض جوانب حقوق اإلن     
سالم يف شبه اجلزيرة الكورية قد تشمل مسألة املفقودين واألسر املشتتة، وقضية االختطافات على يـد عمـالء                  

زيد مـن   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فقد يكون هناك جمال أكرب للدعوة إىل إعمال حقوق اإلنسان بامل              
  .الفعالية يف السياق الوطين

 احمللية الختبار الرغبـة يف  - وعلى حني أن األمر يعتمد يف جانب كبري منه على اإلرادة السياسية العاملية          - ٤٨
الشفافية واملسؤولية، سواء من خالل املدخل اليسري أو املدخل العسري، من املهم التأكيد على الـصبغة املنهجيـة    

  .النتهاكات حقوق اإلنسان يف البلد، وهي انتهاكات جلية وجسيمة ومتصاعدة تصاعداً شديداًوالطويلة املدى 

   الرسائل- ثانياً 
 ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٢٢بعث املقرر اخلاص رسالة إىل حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف              - ٤٩

وفهم املقـرر اخلـاص أن أحـد        . دامبشأن جنديني من جنودها قيل إهنما على وشك أن ينفذ فيهما حكم اإلع            
اجلنديني، وهو ضابط، كان قائد نقطة حدود قريبة من مدينة هويريونغ يف مقاطعة مشال هامغيونغ، وكان الثاين                 

وقيل إنه ألقي القبض على اجلنديني بعد أن أجرت احلكومة حتريات بشأن تدفق مواطنني مـن  . نائبه، وهو رقيب  
راطية إىل بلد جماور، وحوكما وحكم عليهما باإلعدام ملساعدهتما مـواطنني مـن             مجهورية كوريا الشعبية الدميق   

ومل ترد حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية        . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على زيارة بلد جماور دون إذن         
  .الدميقراطية على تلك الرسالة

وتبعاً . نها تقع ضمن اختصاص واليات أخرى     ويشري املقرر اخلاص إىل أنه يتلقَّى رسائل عدة أخرى، لك           - ٥٠
  .لذلك حييلها إىل القنوات املناسبة

                                                      

 Failure to Protect: a call for the UN Security Council to act in“لالستزادة من املعلومات، انظر  )٢١(

North Korea”, U.S. Committee for Human Rights in North Korea (Washington, 2006)و  North Korea: A 

Case to Answer – A Call to Act, Christian Solidarity Worldwide (London, 2007).  
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   الزيارات القطرية- ثالثاً 
   منغوليا- ألف 

  )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١- ١٥(

وكان الغرض  . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢١ إىل   ١٥زار املقرر اخلاص منغوليا يف الفترة املمتدة من           - ٥١
  .يم تأثري حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على منغوليامن الزيارة تقي

وينبغي مراعاة املوقع االستراتيجي ملنغوليا باعتبارها بلداً دميقراطياً يقع يف مشال شرق آسيا بني جـريان                  - ٥٢
  .هاأقوياء وحتدوه الرغبة يف إقامة عالقات سلمية مع مجيع البلدان يف املنطقة وخارج

. وكانت منغوليا تؤيد احملادثات السداسية يف سعيها إىل نزع السالح النووي من شبه اجلزيرة الكوريـة                 - ٥٣
واستضافت االجتماع الثاين للمحادثات الثنائية بني اليابان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بـشأن تطبيـع               

 إمكانيات التعاون الثنائي مع البلد، مثالً بشأن دخول وهي بصدد تقصِّي. العالقات، املكملة للمحادثات السداسية
  .كما زار منغوليا يف السنة املاضية رئيُس هيئة رئاسة اجلمعية الشعبية العليا للبالد. اليد العاملة من البلد

وا مـن   وأهم تأثري للوضع يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على منغوليا يتعلق بتدفق مواطنيها الذين خرج                -٥٤
وكانت سياسة منغوليا   . واستمر تدفق هؤالء األشخاص يف السنوات األخرية عرب بلد جماور ملنغوليا          . البالد التماساً للجوء  

عـدم  "والتزمت مببدأ   . جتاه أولئك الناس تقوم على اعتبارات إنسانية، وقد وفرت هلم مالذاً مؤقتاً قبل إجياد حلول دائمة               
بقته على من يلتمسون اللجوء إليها وعملت بشكل وثيق يف هذا الصدد مع مفوضـة األمـم           الدويل وط " اإلعادة القسرية 

، التمس مئات  األشخاص، القادمني من البلد، احلماية واملـساعدة يف            ٢٠٠٧ويف عام   . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   
  .هورية كوريامنغوليا اليت آوهتم يف مرافق متعددة قبل دراسة ملفاهتم إلعادة توطينهم يف مج

ومن جهة اخنراط البلد يف النظام الدويل الذي يؤثر يف محاية من يلتمسون اللجوء يف البالد، فإن منغوليا                    - ٥٥
طرف أصالً يف أهم معاهدات حقوق اإلنسان، وهي اليوم تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني                 

ملكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة      ريق االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة       كما أهنا يف ط   . والربوتوكول امللحق هبا  
،  واملعاقبـة عليـه    ، وخباصة النساء واألطفال   ،وقمع االجتار باألشخاص   وبروتوكوهلا املعين مبنع     للحدود الوطنية 

  .كافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلووبروتوكوهلا املعين مب

 يف حتسني املرافق اليت تؤوي ملتمسي اللجـوء        تقدم أُحرز منذ زيارته األخرية  أنه  قرر اخلاص   ويالحظ امل   - ٥٦
وأبلغ األشخاص  .  وهتويتها أفضل مما كان يف السابق      ، املزيد من املساحة   اليومفهذه املرافق توفر    . يستحق التقدير 

م يتطلعون إىل حياة جديدة يف بلد املقصد        الذين تؤويهم هذه املرافق املقرر اخلاص بأهنم حيظون برعاية جيدة وأهن          
والقاسم املشترك بني قصص حياة هذه اجملموعة هو أهنم تركوا بلدهم سراً يف ظروف حمفوفة باملخاطر قبل . النهائي

وختتلف األسباب اليت تدفعهم إىل     . أن يغادروه عرب بلد جماور ويصلوا يف هناية املطاف إىل منغوليا حبثاً عن األمن             
ة بلدهم ابتداء من األسباب السياسية، مثل االضطهاد والسُّخرة، وانتهاًء باألسباب االقتصادية، مثل البحث        مغادر

  .عن مكسب جديد للرزق
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ومعظم أفراد اجملموعة من النساء وبعضهم ذاقوا االستغالل، مثل الزواج القسري، قبـل الوصـول إىل                  - ٥٧
اخلاص بأهنم أمضوا سنوات عدة يف البلد اجملاور قبل سـعيهم إىل            وأخرب كل من الرجال والنساء املقرر       . منغوليا
ويف الوقت الذي تعرض فيه البعض لالجتار، مثل الزواج القسري، علماً بأن الزجيات انتـهت بـوالدة                 . مغادرته

م وضوح  أطفال أحياناً، احترف البعض اآلخر حرفة يف البلد اجملاور املشار إليه آنفاً، رغم التهديد الذي ميثله عد                
وقال مجيع األشخاص تقريباً الذين كان املقرر       . الرؤية بسبب عدم حيازهتم وثائق هوية، قبل الرحيل إىل منغوليا         

اخلاص شاهداً على حاالهتم إهنم دفعوا أو وعدوا بدفع مبالغ باهظة إىل املهربني ليساعدوهم على إجياد الطريق إىل           
بها املهربون تتراوح بني مليونني وثالثة ماليني ونصف مليون ون كوري،     وكانت املبالغ اليت يطل   . احلدود املنغولية 
. وترك معظمهم أسرهم وراءهم إما يف البلد أو يف البلد اجملاور حيث أجربوا على الزواج              ". عربوناً"ورمبا أضافوا   

عربوا عن رغبة وكانوا خيشون عواقب الكشف عن هوياهتم، ال سيما بسبب إمكان االنتقام من أسرهم يف البلد، و
  .شديدة يف االحتفاظ بالسرية

ومما يسترعي االهتمام، عند التحليل، أن تدفقات الناس من البلد غالباً ما تكـون خمتلطـة أو مركبـة                     - ٥٨
والبواعث عليها متعددة، بعد اإلقامة عدداً من السنوات يف بلد جماور، قبل التوجه إىل منغوليا يف آخر املطـاف،                   

وعند وصوهلم إىل احلدود، . وبعضهم يأيت ضمن جمموعات صغرية يرتبها وسطاء. مبلغاً للمهّربوعادة ما يدفعون 
توفر هلم السلطات املنغولية مأوى أولياً قبل إرساهلم إىل أوالنباتار من أجل معاجلة ملفاهتم بالتفصيل قبل إعـادة                  

اية ومساعدة تتوافقان مع املعايري الدولية      وواضح أن هناك حتدياً مستمراً يتمثل يف توفري مح        . توطينهم يف بلد آخر   
وهذا يشمل محاية   . حلقوق اإلنسان أو مع القانون الدويل للجوء أو مع كليهما معاً يف مجيع مراحل عملية اهلجرة               

هؤالء األشخاص بطريقة ميسَّرة وفعالة على مدى السلسلة املتداخلة من البلدان اليت تتكون من املصدر واملـرور                 
  .لوجهة النهائيةالعابر وا

وفيما خيص التصدي هلذا الوضع، تعاون البلد تعاوناً جيداً مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ال سيما   - ٥٩
وأصدر باللغة املنغوليـة كتابـاً عـن    . على حتسني الظروف املادية للمرافق اليت تؤوي ملتمسي اللجوء من البلد        

كما أنه يف . ، بدعم من املفوضيةUNHCR Handbook for Emergenciesالصكوك املتعلقة بالالجئني، إضافة إىل 
  .طريقه إىل االنضمام إىل املنظمة الدولية للهجرة اليت ستكون سبيالً إضافياً من سبل معاجلة قضايا اهلجرة يف املنطقة

  :وُشدد بالتايل على التوجهات املفضلة التالية  - ٦٠

االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول امللحق        يرحب املقرر اخلاص بنظر منغوليا يف         -
  هبا، وحيث على التعجيل باالنضمام إىل هاتني املعاهدتني، يكمله التنفيـذ الفعـال علـى الـصعيدين                

  .الوطين واحمللي

ملنظمـة  ملكافحة اجلرمية ا  يرحب املقرر اخلاص بانضمام منغوليا املقبل إىل اتفاقية األمم املتحدة             - 
 وبروتوكوليها، ويشجع استخدام إجراءات تراعي الـضحايا يف إطـار           العابرة للحدود الوطنية  

أو هتريبهم، واملراعاة الواجبة لتمايز /عملية التنفيذ لضمان عدم جترمي ضحايا االجتار باألشخاص و
  .اجلنسني والحتياجات الفئات اخلاصة مثل األطفال
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نغولية إىل مواصلة السياسة املتمثلة يف معاملة ملتمسي اللجوء يف البلـد            يدعو املقرر اخلاص السلطات امل      -
معاملة إنسانية، وتوفري مرافق تليب احتياجاهتم املادية والنفسية، مبا فيها املشورة باللغة الكورية للتخفيف              

ثما يغادرون إىل   من الصدمات اليت تعرضوا هلا، واألنشطة اإلنتاجية، مبا فيها التدريب املهين والتعليم، ري            
  .بلد إعادة التوطني

يوصي املقرر اخلاص بعملية بناء للقدرات واسعة النطاق، بالتعاون مع اجملتمع املدين، إلعطـاء                - 
صورة إجيابية عن ملتمسي اللجوء يف البلد، مبا فيها تدريب املسؤولني على املعـايري الدوليـة،                

  .بالتعاطف مع من يلتمسون احلماية يف منغولياوتوعية الربملانيني وعامة الناس بتنمية الشعور 

يؤيد املقرر اخلاص مواصلة وتدعيم التعاون بني السلطات املنغولية ووكاالت األمم املتحدة، مبا               - 
فيها املفوضية السامية لشؤون الالجئني، للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها، مبا فيهـا حقـوق              

تكملها إجراءات تساعد على حتديد احلاالت اليت حتتاج ملتمسي اللجوء، طبقاً للمعايري الدولية،   
  .إىل محاية، وتشجيع الشفافية بروح من التضامن الدويل وتقاسم املسؤوليات

   اليابان- باء 
  )٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٩- ١٥(

 وكان اهلدف .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٩ إىل ١٥زار املقرر اخلاص اليابان رمسياً يف الفترة املمتدة من   - ٦١
واكتسى أمهية خاصة . من الزيارة تقييم تأثري حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف اليابان

ويتعاطف املقرر اخلاص تعاطفاً شديداً معهم يف . اجتماُعه بأسر من اختطفتهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     
  .ت حقوق اإلنسان اليت ارتكبها البلد املعينُمصابِهم ومعاناهتم بسبب انتهاكا

مسألة نزع الـسالح  : وهناك حتديان اثنان يواجهان اليابان خبصوص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        - ٦٢
أما التحدي األول فمرتبط باخلطوات صوب تفكيك املرافق النوويـة يف مجهوريـة             . النووي وقضية االختطافات  

 هلذه العملية هو احملادثات السداسية، وهو املدخل الذي يرمـي إىل            يواملدخل الرئيس . طيةكوريا الشعبية الدميقرا  
املرحلة الثانيـة مـن     "ومما له صلة خاصة هبذا املوضوع االتفاق بشأن         . وضع حد لبناء القدرات النووية يف البلد      

، ممـا دعـم     ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٣الذي اعتمده األطراف الستة يف      " إجراءات تنفيذ البيان املشترك   
وافقت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على تفكيك مرافقهـا         ) أ(االتفاقات السابقة عن القضية، ومبوجبها      

وافقت أيضاً على اإلعالن بشكل كامل وصحيح عن ) ب(؛ ٢٠٠٧النووية األساسية يف يونغبيون حبلول هناية عام 
أعادت تأكيد التزامها بعدم االنتشار النووي، مبا فيه االلتزام         ) ج(؛  ٢٠٠٧ مجيع براجمها النووية حبلول هناية عام     

ويف الوقت الذي أحرز فيه تقدم يف تنفيذ العنصر األول من االتفاق، يتوقف             . بعدم نقل موادها النووية إىل الغري     
  .لشعبية الدميقراطيةالعنصران الثاين والثالث حالياً، ويتطلبان باخلصوص استجابة فعلية من مجهورية كوريا ا

وأما قضية االختطافات، فاعترفت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف اجتماع القمة األول بينها وبني   - ٦٣
، بأهنا اختطفت مواطنني يابانيني، واعتذرت عن هذه املمارسات ووافقت على           ٢٠٠٢اليابان الذي عقد يف عام      

 شخصاً يف قائمة رمسية مبن اخـتطفهم        ١٧ويوجد حالياً   . ال يزال معلقاً  بيد أن عدداً من احلاالت      . منع تكرارها 
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، فإن مجهورية كوريا ٢٠٠٢ منهم قد عادوا إىل اليابان عقب اجتماع القمة الذي عقد يف عام ٥وإذا كان . البلد
ا، قد   ممن تبقو  ١٢ أشخاص، من أصل     ٨وتدعي أن   . الشعبية الدميقراطية كانت متعنتة خبصوص احلاالت األخرى      

وطـرح  . وتظل هذه االدعاءات غري مقنعة كما أن الدليل مل يقم عليها          .  منهم مل يدخلوا البلد قط     ٤توفوا وأن   
املقرر اخلاص هذه القضية مراراً وتكراراً يف األمم املتحدة ويف الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري 

أكد على أمهية أن تتصدى مجهورية كوريا       ) ٢٠٠٦(١٧١٨لس األمن   وميكن التذكري أيضاً بأن قرار جم     . الطوعي
  ".للشواغل األمنية واإلنسانية األخرى للمجتمع الدويل"الشعبية الدميقراطية 

 حيث أكدت جمدداً قلقها الشديد إزاء       ٦٢/١٦٧، اعتمدت اجلمعية العامة القرار      ٢٠٠٧ويف هناية عام      - ٦٤
تمع الدويل واليت تتصل باختطاف األجانب من خالل عمليات االختفاء القسري املسائل املعلقة اليت تشغل بال اجمل"

 كوريـا  مجهورية حكومة بقوة وناشدت" الذي يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة

 وذلك القائمة، القنوات باتباع سبل منها املسائل، هذه تسوية أجل من عاجل حنو على "العمل الدميقراطية الشعبية

  ".فوراً املختطفني عودة ويكفل بالشفافية يتسم بشكل

وقد أفضت االتصاالت بني . ومن سبل معاجلة هذه القضايا االتصاالت الثنائية يف إطار احملادثات السداسية  - ٦٥
طبيـع  اليابان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حىت اآلن إىل عقد فريقٍ عامل اجتماعني لبحـث مـسألة ت                

غري أنه مل يتحقق أي تقدم، وال يزال ُينتظر مـن           . العالقات، مبا فيها ضرورة حل قضية االختطاف حالً مرضياً        
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن ختطو خطوات ملموسة للمضي باحملادثات قدماً وأن تقف موقفاً بناء منها

أيضاً، مما  ن البلد اختطف يف املاضي مواطين بلدان أخرىوهناك تطور آخر مهم وهو االعتراف املتزايد بأ  - ٦٦
وتوسعت الشبكة اليت جتمع األسر اليابانية املتضررة باالختطاف وأسر املتضررين . بشكل أوسع نطاقاًعومل القضية 

دابري واعتمدت اليابان جمموعة من الت.  التعاون يف هذا اجملالدعممن بلدان أخرى، وأنشئ احتاد لتلك اجملموعات ل
للضغط على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها منع زيارات سفنها إضافة إىل أنواع من احلظر والقيود                 

  .على التجارة واملبادالت

ل قضية االختطاف وغريها من انتهاكات      حلتدابري  بقانون  : ٢٠٠٦واعتمد قانون مهم يف اليابان يف عام          - ٦٧
وينص هذا القانون على مجلة من التدابري، منها أنـشطة          .  سلطات كوريا الشمالية   حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها   

التوعية بني عامة اليابانيني، وعقد العديد من املؤمترات الوطنية بشأن هذه القضية، عالوة على الربامج اإلعالميـة         
يف عام   وعدل القانون  .ظاهرة االختطاف على  مهور  طالع اجل باستعمال امللصقات وغريها من وسائط اإلعالم إل      

لتشجيع السلطات اليابانية على العمل مع احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية للمساعدة على دعـم               ٢٠٠٧
  .الدعوة إىل حل قضية االختطافات

 إن هـذا  ". الكوريني الشماليني املنشقني  " على إمكان اعتماد تدابري حلماية       ٢٠٠٦كما ينص قانون عام       - ٦٨
 من وضع حقوق اإلنسان يف البالد، مبن فيهم األزواج ةلباب أمام مساعدة اجملموعات األخرى املتضرر يفتح ااألمر

واألطفال اليابانيون لرعايا كوريا الشمالية الذين يرغبون يف العودة إىل اليابان، والكوريون الذين كانوا يقيمون يف 
 يرغبون اليوم يف العودة إىل ، وعائالهتم،ية الحقاً لكنهمة الدميقراطبياليابان والذين استوطنوا مجهورية كوريا الشع 

وتوفر اليابان اليوم احلماية لعدد مـن هـؤالء         . اليابان، ورعايا كوريا الشمالية الذين التمسوا اللجوء يف اليابان        
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وضع  من   ة عدد من الفئات املتضرر    عانة إل حيز احلركة املتاح للمساعدات اإلنسانية    ميكن إذن توسيع    . األشخاص
 ومن الضروري عدم االقتصار على دعم الرعاية االجتماعية .حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

اجملتمع احمللي لتمكني هذه الفئات من االندماج يف        /بل توفري فرص طويلة األمد لكسب الرزق ونظم دعم األسرة         
  .اًاجملتمع، مع مراعاة احتياجاهتا املادية والنفسية مع

  :ونظراً إىل الوضع اهلش املوصوف أعاله، أُكد على التوجُّهات التالية  - ٦٩

يدعو املقرر اخلاص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أن تعجل بالتحلي بروح املسؤولية يف معاجلة       -
ملختطفني، قضية االختطافات، وباخلصوص تقدمي نتائج ملموسة ورد فعال، مع املراعاة الواجبة لسالمة ا            

  .إلعادهتم فوراً إىل اليابان، ومنع َمن ارتكبوا جرمية االختطاف من اإلفالت من العقاب

يدعم املقرر اخلاص خمتلف املبادرات الرامية إىل حل مشكلة االختطاف سلمياً وعلى حنو مرض علـى                  -
املتعلقة بـسلوك البلـد     أساس القانون الدويل، ويؤكد على مسؤولية الدولة واملسؤولية اجلنائية الفردية           

وعمالئه يف مسألة االختطاف، آمالً أن تنكب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على حل القـضية               
  .أو عرب قنوات أخرى/حالً جذرياً على حنو شفاف يف إطار احملادثات السداسية و

يابانيون ومواطنو  يؤكد املقرر اخلاص البعد الدويل لقضية االختطافات اليت تضرر منها مواطنون              - 
ويدعو اجملتمع الدويل إىل توحيد جهوده لضمان املساءلة عن القضية والضغط على . بلدان أخرى

  .البلد لكي حيل القضية بسرعة وفعالية

 واملتعلق حبقوق ٢٠٠٦يرحب املقرر اخلاص بالفرصة اليت يتيحها القانون الذي سنته اليابان عام       - 
تدابري ذات الصلة لتوفري احلمايـة والـدعم لـشىت اجملموعـات            اإلنسان يف البلد وغريه من ال     

  .واألشخاص ملتمسي اللجوء من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

شجع املقرَر اخلاص توقيع اليابان على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء                 - 
ية وضمان تنفيـذها الفعـال علـى    القسري ويدعو مجيع البلدان إىل التصديق على هذه االتفاق 

  .الصعيدين الوطين واحمللي

يؤكد املقرر اخلاص على ضرورة مساعدة مجيع ضحايا حالة حقوق اإلنسان يف البالد مساعدة                - 
تتسم باالستمرارية والشمولية، مع مراعاة األضرار املادية والنفسية وغريها من األضرار، ومنح            

ألشخاص من انتهاكات حقوق اإلنـسان، والـداعم لـه          تعويض أساسه املسؤولية عن محاية ا     
  .التضامن الدويل لتأمني هذه املسؤولية

   مجهورية كوريا-  جيم
  )٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤- ١٩(

وكان اهلدف من . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ١٩زار املقرر اخلاص مجهورية كوريا يف الفترة من   - ٧٠
  .ع حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف مجهورية كورياهذه الزيارة تقييم تأثري وض
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ومما له أمهية ما أجراه من مقابالت مع عدد من مواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كانوا التمسوا   - ٧١
يف مركـز   فبعضهم وصل مؤخراً وبعضهم مقـيم       . اللجوء يف مجهورية كوريا واطلع مباشرة على قصص حياهتم        

  .استقبال هاناوون وبعضهم استوطنوا مجهورية كوريا منذ فترة من الزمن

ما ، مبا فيها    معلقة وكان العديد من التغيريات السياساتية    . وصادفت زيارته انتخاب رئيس جديد للبالد       - ٧٢
.  واالجتاهات احملتملةوكان املقرر اخلاص مدركاً لعدد من التطورات الرئيسية    . بالعالقات بني البلدين   كان مرتبطاً 

 برتع ما تراكم من أسلحة نووية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ال تزال اخلاصة احملادثات السداسية وكانت
 فيه تقدم يف تفكيك املرافق النووية األساسية يف يونغبيونغ يف مجهوريـة كوريـا               أحرِزويف الوقت الذي    . جارية

يتحقق فيهـا   مل   إليها األطراف، فإن عناصر أخرى       توصَّل اتفاقات متنوعة وأهداف     الشعبية الدميقراطية يف إطار   
 مما قد جير معه     ،ومن شأن ذلك أن يؤثر يف املناخ العام والشعور باألمن يف شبه اجلزيرة الكورية             .  حىت اآلن  تقدم

  .اجلانب اإلنساين يف إطار احملادثات السداسية

 إعالن تعزيز العالقات والسلم واالزدهار بني كوريا        ٢٠٠٧أكتوبر  /ول تشرين األ  ٤يف   دانواعتمد البلَ   - ٧٣
الشمالية الذي تعهدا مبوجبه بالتعاون على قضايا متنوعة، مبا فيها حتويل العالقات بني الكوريتني              كوريا  اجلنوبية و 

لكوريـة ووضـع    فيف من حدة التوتر وضمان السلم يف شبه اجلزيرة ا         خإىل عالقات ثقة واحترام متبادلني، والت     
حقوق "بصاحل الشعب الكوري ومب النهوضكما اتفقا على . مشاريع تعاون بينهما يف اجملالني االقتصادي واإلنساين
واستهلت أنشطة مبتكرة متعددة، منها مد شبكة سـكك         ". الكوريني يف اخلارج ومصاحلهم على الصعيد الدويل      

  .نغ، وهو مشروع بدأ منذ سنوات عدةاملنطقة االقتصادية يف غايسوإنشاء حديدية بينهما و

 من قضايا حقوق اإلنسان يف حوارها مع مجهورية كوريا الـشعبية            اًعدد حبثت    مجهورية كوريا  كانتو  - ٧٤
أوالً،  فهناك،. الدميقراطية، على املستوى الثنائي تارة، وعلى الصعيد املتعدد األطراف وغريه من الصُعد تارة أخرى

دان دورياً على تسهيل مل مشل أسر فرقـت بينـها           وعمل البلَ ). ١٩٥٣- ١٩٥٠(ة  قضية عواقب احلرب الكوري   
التداول قد عدد من االجتماعات بني األسر، وعرب        احلرب، ومبساعدة مجعيات الصليب األمحر من كال اجلانبني عُ        

 مجهورية  هممسكتوبقيت قضية مواطين مجهورية كوريا الذين يعتربون سجناء حرب واملفقودين الذين أ           . بالفيديو
  .كوريا الشعبية الدميقراطية أثناء احلرب وبعدها

 متنوعة من املساعدة الطارئة واإلنسانية إىل  مجهورية كوريـا الـشعبية              أشكاالً ،ثانياً،  قدمت مجهورية كوريا  و  -٧٥
 مواطن من رعايا  ١٠ ٠٠٠ توطني أكثر من ،ثالثاً، قبلت مجهورية كورياو. الدميقراطية، مبا فيها األغذية واألدوية واألمسدة

وأثناء مجيع الزيارات، حتدث املقرر     . وقد سعوا للحصول على مالذ من بلدهم األصلي       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     
  . حملَّ ترحيب شديدمرافق املركزكان حتسني اخلاص إىل الوافدين اجلدد يف مركز هاناوون، و

 استحقاقاتفترات أطول ودفع  توفري احلماية لمن خاللمثالً وزادت السلطات دعمها هلؤالء األشخاص،   - ٧٦
 من  لدىمن االستقاللية والثقة يف النفس      املزيد   شجيعتيف   اهلدف مؤخراً    ومتثل.  ذلك سوىوتوفري فرص عمل و   

بطالق مواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بعـد         القانون اخلاص  ٢٠٠٧ واعتِمد يف عام     .استوطنوا البلد 
، مما يسمح هلم بتقدمي طلب الطالق من الزوج يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وهلم إىل مجهورية كوريا وص
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مجهورية وشجعت املقرَر اخلاص برامج التعليم والتدريب املوجهة جليل الشباب من           . إن تعذر حتديد مكان الزوج    
  .بغريهم ويساعدوهنم على التكيف مع اجملتمع تكملها جهود جريان يعنون كوريا الشعبية الدميقراطية اليت

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واملسنون، قد حتتاج إىل وهناك قضايا أخرى، مثل ضحايا التعذيب من   - ٧٧
 ومن املهم توفري رعاية ومساندة      .نظم دعم طويلة األمد، نظراً إىل أهنم قد يستصعبون التكيف مع اجملتمع اجلديد            

وأبِلغ املقرر  . وَعتني بدعم نفسي وغريه من أنواع الدعم، إضافة إىل الشبكات األسرية واجملتمعية           شخصيتني مشف 
ويتمثل أحد األنشطة الرئيسية . الحقاً حبثاً عن مستقبل أفضل اخلاص بأن بعض األشخاص غادروا إىل بلدان أخرى

اجحة، قصد فهم حمنتهم وتشجيع التعاون      يف إعطاء صورة إجيابية عن ملتمسي اللجوء، مثل التجارب احلياتية الن          
  .بني الوافدين اجلدد وباقي السكان، مثالً من خالل مشاريع تطوعية ملساعدة هؤالء الوافدين اجلدد

وهناك، ثالثاً، قضية أخرى تتطلب رداً ذا طابع استباقي أبرز هي قضية األطفال من زواج خمتلط ومل مشل   - ٧٨
 كوريا الشعبية الدميقراطية له طفل مع مواطن آخر يف طريقه إىل اجلنوب تاركاً              مثالً، مواطن من مجهورية   (األسر  

هذا الوضع املفجع يستدعي عالقات ثنائية وغريها من العالقات لتمكينهم من اخلروج مـن              ). إياه يف البلد الثاين   
 مل مشل األسر وتتعلـق      ومبوازاة ذلك، هناك حتديات تعترض سبيل     . البلدان األخرى ومل مشلهم يف كوريا اجلنوبية      

بأفراد هذه األسر الذين يبقون يف الشمال، مما يزيد من خشيتهم من أن تتهددهم السلطات إن عرفت مجهوريـة                   
فمن الالزم بالتايل ضـمان  . كوريا الشعبية الدميقراطية هبوية األشخاص الذين التمسوا اللجوء يف مجهورية كوريا       

  .أمن أفراد األسر ومل مشلهم

اً، دعمت مجهورية كوريا عمل املقرر اخلاص، ال سيما يف زياراته البلد، ويقدر املقرر اخلاص ذلك                رابع  - ٧٩
وهناك قنوات اتصال رئيسية متعددة بني السلطات واجملتمع املدين وغريمها من الكيانات وبني األمـم               . حق قدره 

مكتب ملفوضية األمم املتحدة الـسامية  وقد يكون يف املستقبل جمال إلنشاء   . املتحدة بشأن قضايا حقوق اإلنسان    
  .حلقوق اإلنسان يف مشال شرق آسيا، ومن األساسي دعم املنطقة هلذه القضية

  :ويف ضوء ما سلف واملشهد السياسي املتغري يف البالد، يؤكد املقرر اخلاص على االعتبارات التالية  - ٨٠

إلنسان، مبا فيها االتفاقية املتعلقة يرحب املقرر اخلاص بعضوية البلد يف خمتلف معاهدات حقوق ا   - 
مبركز الالجئني، وتوقيع البلد صكوكاً متعددة بشأن هتريب األشخاص واالجتار هبـم، ويـدعو              
البلدان األخرى إىل التصديق على هذه املعاهدات وضمان تنفيذها بفعالية على املستوى الوطين             

  .وغريه من املستويات

ايا حقوق اإلنسان املشار إليها أعـاله يف العالقـات بـني       يؤكد املقرر اخلاص على خمتلف قض       - 
الكوريتني، مبا فيها آثار احلرب الكورية ونتائجها، مثل قضية سجناء احلرب واملفقودين واألسر             
املشتتة؛ واملساعدة اإلنسانية املقدمة إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، املعزَّزة برصٍد فعال            

إىل الفئات املستهدفة؛ ومنح املساعدة ومحاية ملتمسي اللجوء القادمني من          للتأكد من أهنا تصل     
  .البلد املعين؛ والتعاون مع األمم املتحدة وغريها من الكيانات يف جمال حقوق اإلنسان
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يدعو املقرر اخلاص إىل توخي نظام دعم شامل بالنسبة مللتمسي اللجوء، مبا فيه وجود مرافق تـدوم                   - 
هتم على التكيف مع ظروف حياهتم اجلديدة؛ وتوفري الدعم االجتماعي والتعليمي           مدة أطول ملساعد  

والوظيفي والنفسي، إضافة إىل الشبكات األسرية واجملتمعية؛ وتوفري املزيد من فرص مل الشمل واملزيد 
تتوسل بالتجـارب    من احلماية ملن ال حيظون حبماية بلدان أخرى؛ وتنظيم محلة إعالمية أكثر فعالية            

 ملن استوطنوا مجهورية كوريا إلعطاء صورة إجيابية وتنمية الشعور بالتعاطف مع من             احلياتية الناجحة 
  .خرجوا من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملتمسني اللجوء إىل مكان آخر

يشعر املقرَر اخلاص بالتشجيع وهو يالحظ خمتلف أنشطة التعاون بني مجهورية كوريا واألمـم                - 
  .ة، ويتطلع إىل تقوية هذه الروابطاملتحد

يعترف املقرر اخلاص بدور احلافز الذي ميكن أن تؤديه مجهورية كوريا يف جمال حقوق اإلنسان                 - 
يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ويرحب بالتدابري البناءة املتخذة على الصعيد الثنـائي              

يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للنهوض      وغريه من األصعدة لتوسيع احليز اإلنساين املتاح        
  .حبقوق اإلنسان ومحايتها

   التوصيات- رابعاً 
ملا كان وضع حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ال يزال خطرياً على أكثر مـن                   - ٨١

 املبينة يف هـذا     صعيد، فمن الضروري الضغط باجتاه اختاذ إجراءات ملموسة للتغلب على خمتلف التحديات           
  .التقرير على حنو سريع ويتسم بالفعالية

  :ينبغي للبلد أن يتخذ التدابري التاليةبالنسبة للمستقبل،   - ٨٢

 عملية التنمية يف البالد؛ وإعمال حقوق اإلنـسان بفعاليـة           إضفاء املزيد من اإلنصاف على      - 
 ونقل املوارد من عملية      كونه عضواً يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان؛        اًومشولية، مراعي 

  ح إىل قطاع التنمية االجتماعية؛التسلّ

 احلصول على الغذاء وغريه من احلاجيات األساسـية          القائمة يف جمال   القضاء على التباينات    - 
   األمن الغذائي عن طريق التنمية الزراعية املستدامة مبشاركة شعبية على نطاق واسع؛توفريو

عن طريق حترير النظام الوطين، وحتديث نظام السجون وإقامة         م  على أشخاصه ضمان أمن الناس      - 
 نتائج ملموسة وموثوقة، واالنقياد     تحقيقاالختفاء ب /العدل، واملساعدة على حل قضية االختطاف     

   جهاز قضائي مستقل؛إنشاءحلكم القانون، مثل الضمانات املقدمة للمتهمني واحملاكمة العادلة و

معاقبة من يغادرون البلد دون إذن، والكف عن معاقبة العائدين، انتهاج سياسة واضحة بعدم   - 
  وتعديل القانون وتدريب موظفيه تبعاً لذلك؛
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ـ  يف يـستغلوهنم    منمعاجلة األسباب اجلذرية املؤدية إىل تدفق الالجئني إىل اخلارج وجترمي             -  هم هتريب
  عاهدات الدولية بشأن القضية؛واالجتار هبم وابتزازهم، مع عدم جترمي الضحايا، واالنضمام إىل امل

  االنضمام إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها بفعالية؛  - 

 ومـا  جحـاف محاية حقوق النساء واألطفال واجملموعات األخرى، خاصة القضاء علـى اإل    - 
   من متييز حبقهم؛هيستتبع

ضـمان تقـدمي    معاجلة مسألة العنف واالنتهاكات اليت أفضت إىل اإلفالت من العقـاب و             - 
   للمساءلة إىل العدالة؛األشخاص اخلاضعني

 وإسـداء دعوة املقرر اخلاص إىل زيارة البلد لتقييم حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع                - 
  ؛اليت ينبغي إدخاهلااملشورة بشأن التحسينات 

قـوق  قوق اإلنسان للمساعدة على النهوض حب     السامية حل فوضية  امل التقنية من    عونةالتماس امل   - 
ملعاهدات اليت يكون   ااإلنسان يف البلدان ومحايتها، واالخنراط باستمرار وشفافية يف جلان رصد           

  .طرفاً فيها البلد

  :ويدَعى اجملتمع الدويل إىل اختاذ التدابري التالية  - ٨٣

التأكيد باملزيد من القوة على ضرورة أن تقوم التنميـة يف الـبالد علـى املـشاركة وأن تتـسم               -
دامة، وإبراز استراتيجيات األمن الغذائي، يف الوقت الذي يتواصل فيه تقدمي املعونة اإلنسانية             باالست

  وإجراء الرصد الالزم؛") ال معونة بال نفاذ("على أساس ضرورة وصوهلا إىل اجملموعات املستهَدفة 

رين احترام حقوق الالجئني، خاصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وااللتـزام حبقـوق املهـاج          - 
اإلنسانية، والتخفيف من صرامة قوانني اهلجرة الوطنية اليت ميكن أن تؤدي يف غري ذلك من               

  احلاالت إىل احتجاز الالجئني وملتمسي اللجوء؛

توخي أقصى قدر من احلوار مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أجل التشجيع على فض                 - 
والتدابري اليت تتخذ يف جمال حقـوق اإلنـسان،         الرتاعات، وتوسيع نطاق اخلطاب الذي ميارس       

  وتوفري احلوافز املناسبة، وممارسة الضغط التدرجيي، ورمبا ربط ذلك بضمانات أمنية عند االقتضاء؛

انتهاج هنج جيري تعيريه داخل األمم املتحدة حبيث يكون هناك جمال للضغط على مجهوريـة                 - 
  إلنسان؛كوريا الشعبية الدميقراطية كي حتترم حقوق ا

معاجلة عامل اإلفالت من العقاب عرب مداخل متعددة معاجلة جذرية، سـواء مـن منظـور                  - 
  .أو املسؤولية اجلنائية الفردية/مسؤولية الدولة و

 -  -  -  -  -  


